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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 14/2015
Data: vint-i-set d'octubre de dos mil quinze
Hora: 17.20h fins 22.45h
Lloc: Casa Consistorial
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Sr.
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Sr.
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
María Petra Sáiz Antón
M. Dolores Quirós Brito

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
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Regidor
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Regidor
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Interventora general
Secretària general del Ple, Accidental
(Decret 8047/2015, de 19 d’octubre)
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SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari del mes d’octubre, Sra.
Secretària quan vulgui.

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 29 DE SETEMBRE DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2015, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. SECRETÀRIA
Ara passaríem a fer una Declaració Institucional de tots els grups polítics municipals
de suport a l’activitat industrial a la planta Valeo-Martorelles.
Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l'activitat
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la
plantilla i que a partir de l'1 de gener del 2016 deixa la planta catalana sense
activitat.
Atès que des de l'any 2009 la planta de Valeo-Martorelles ha patit diversos
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de
422 persones a 257 actuals.
Atès que al juliol de 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la
producció fins al 2019 amb possibilitats d'arribar al 2024.
Atès que actualment hi ha ciutadans de L’Hospitalet treballant en aquesta empresa i
que històricament hi ha treballat prop d'un centenar per la proximitat de l'antiga
planta de la Zona Franca.
Entenent que no estem davant d'una mesura de caràcter econòmic ja que al cost
final del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de
producció (22,5% incloent tècnics i direcció) i el 70% del cost és imputable al propi
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grup, que és qui fixa el preu de la matèria primera, més el tant per cent que
descompta la matriu.
Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a
Catalunya (NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%,
recanvis 13%, injecció 3% i d'altres 6%, pel que fins i tot a nivell logístic és
injustificable la mesura.
Atès que la situació de Valeo-Martorelles sembla una obsessió per part de la
direcció de Valeo a l'estat espanyol, que ha manifestat públicament i de forma
reiterada que no volia la continuïtat de la planta catalana, tot això quan la matriu
anuncia que al primer semestre del 2015 han augmentat els beneficis en un 34%.
Per tot això, els grups polítics municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CiU i CUP-PA, proposen al Ple els
següents acords:
Primer.- Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta
martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació
dels treballadors/es.
Segon.- Demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg
entre les parts.
Tercer.- Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi
davant la matriu francesa.
Quart.- Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo-Martorelles i a la representació
sindical en defensa de l'activitat a l'empresa i pel manteniment dels llocs de treball i
posar-nos a disposició dels treballadors i treballadores per ajudar-los amb tots
aquells recursos al nostre abast que fossin necessaris.
Cinquè.- Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per
protegir la producció a Valeo-Martorelles.
Sisè.- Davant la situació de vaga indefinida, estudiar la situació econòmica dels
treballadors i treballadores hospitalencs/ques per tal de garantir-los uns mínims de
dignitat de les seves famílies.
Setè.- Facilitar suport logístic al comitè d'empresa per tal de facilitar les seves
accions reivindicatives al nostre municipi, fonamentalment en la recollida de fons
per a la seva caixa de resistència.
Vuitè.- Denunciar públicament la vulneració del dret de vaga dels treballadors, per
part de l'empresa Valeo, enviant producte elaborat al Japó als seus clients
comercials.
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Novè.- Oferir el servei de mediació de l'ajuntament, per tal de mediar entre les
entitats bancàries i les famílies de treballadors de la ciutat, en relació a les seves
hipoteques.
Desè.- Prendre les mesures necessàries des de l'Ajuntament, per tal d'evitar els
talls de subministrament de llum, aigua i gas, als treballadors en vaga indefinida.
Onzè.- Donar trasllat d'aquests acords al Comitè d'Empresa de Valeo-Martorelles, a
les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al
Departament d'Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada per part de tots els grups que li han donat suport
i desitgem que aquest conflicte laboral, doncs que es pugui superar en els propers
dies, cosa que tots som conscients que és difícil i complicat, però tot el nostre
suport a totes les persones que estan lluitant pels seus drets laborals. Passaríem ja
a la primera part resolutòria.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, respecte a aquests dictàmens, hi ha alguna intervenció? Sra. Perea.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Portem a aprovació la concessió de les medalles d’honor de
la guàrdia urbana de l'Hospitalet, que és el reglament de Distincions de la Guàrdia
Urbana de l’ajuntament, que té per finalitat regular les conductes, situacions,
requisits i procediments, per tal de reconèixer i distingir tant als membres de la
guàrdia urbana, com als ciutadans, associacions, empreses, entitats públiques o
privades, o membres d’altres cossos i forces de seguretat que assoleixen els mèrits
susceptibles de distinció.
A la nostra ciutat, determinades conductes o serveis meritoris en matèria de
seguretat i protecció, realitzades per membres d’altres cossos i forces de seguretat,
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varen ser recollides en l’esmentat reglament de Distincions, que va ser publicat el
dia 29 d’abril de 2015.
En aquest cas, la Comissió de distincions de la guàrdia urbana va proposar la
concessió de la Medalla de Distinció Professional a diferents membres de la guàrdia
urbana, per la seva trajectòria professional i una actitud constant de superació i de
professionalització després de més de vint anys en el cos de la guàrdia urbana,
desenvolupant les tasques personals.
Estem parlant del sergent J.S.C., el sergent J.L.M.G., el caporal, P.V.P., el Caporal
S.C.O., l’agent J.M.B.M., l’agent A.M.F.D., l’agent A.M.I., l’agent A.F.L., l’agent
J.R.G. i l’agent F.J.P.M.
També volem fer un reconeixement a dos agents, D.M. i A.M.R., per la pràctica de
la detenció que va evitar posar en perill als veïns de la zona i als usuaris d’un caixer
automàtic d’una entitat financera. No ens hem volgut oblidar de dos agents que van
perdre la vida en acte de servei, en F.V. i en J.E.
Creiem que els membres que conformen o han conformat el cos de la guàrdia
urbana mereixen un reconeixement per la seva tasca al llarg de tota la seva vida
professional i també un record per aquells que dissortadament varen perdre la vida i
que al llarg de la seva trajectòria van complir abastament amb els seus deures
professionals, com a regidora de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme els vull
donar el més sincer agraïment per la seva convicció i vocació de servei.
Per últim, també es proposa la concessió de la Medalla de la Guàrdia Urbana a
membres i cossos de la policia nacional, membres dels mossos d’esquadra i
d’altres agents d’altres policies locals, concretament estem parlant del Cap de la
Comissaria Superior de Coordinació Central, L.F.L.N.; l’Intendent Cap de la
Comissaria ABP L’Hospitalet, J.L.G.; l’Inspector Cap de la Comissaria de la Policia
Nacional de l'Hospitalet, F.D.; l’Intendent Major Cap Guàrdia Urbana Barcelona,
E.V.S.; i l’Inspector Cap Guàrdia Urbana de Cornellà, S.P.
Ara més que mai s’imposa el treball conjunt i la coordinació de totes les
administracions i, per tant, de tots els cossos de seguretat. La professionalitat dels
agents és vital pel desenvolupament de la seva tasca, amb garantia per a la
ciutadania i també per a ells mateixos. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Manuel Brinquis.

…/…

6

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del número 7, els ajuntaments hem tingut una
desagradable sorpresa a l’hora d’iniciar els treballs d’elaboració de l’avantprojecte
de pressupost municipal per a l’any 2016.
D’una banda, hem rebut la proposta de participació en els tributs de l’Estat (PTE) i
aquesta és inferior en 1,6 milions d’euros respecte a la de l’any passat. Ara bé,
durant l’exercici 2016 també s’impacta com a majors ingressos, la liquidació dels
tributs estatals de 2014, que en el cas de l’Ajuntament de l’Hospitalet són 3,3
milions d’euros positius. Amb aquest coixí, entre menors aportacions i una liquidació
positiva, hem començat a elaborar el pressupost municipal per a l’any vinent.
Però la sorpresa és majúscula quan veiem que la regulació que el govern del Partit
Popular ha aprovat aquest any, per poder sol·licitar aquesta ampliació a 120
mensualitats de la liquidació negativa del 2013, ens obliga a que en cas que l’any
vinent tinguem una liquidació positiva, que aquesta es compensa directament.
Aquest és un canvi de criteri de l’Estat, fruit de la necessitat de complir amb uns
objectius de dèficit que té amb Europa i que en aquests moments només les
administracions locals estem complint. Les liquidacions negatives dels anys 2008 i
2009 per al nostre ajuntament són gairebé 27 milions d’euros, que anem tornant a
raó de 120 mensualitats, ampliades a 240 mensualitats.
Així doncs, aquest coixí que inicialment teníem per poder quadrar el pressupost del
2016, ara ha desaparegut, més si tenim en conte que l’estat ha aprovat l’increment
de l’1% de sous i salaris dels nostres treballadors i treballadores, i també proposa la
devolució del 50% de la paga als funcionaris, sempre i quan tanquem en positiu.
La mateixa Federació Española de Municipis i Províncies, en el ple celebrat el
passat 18 de setembre, ha aprovat una resolució en la que insta a una modificació
en els pressupostos generals de l’Estat, que no ha estat recollida pel Partit Popular,
demanant que es pugui aplaçar a 120 mensualitats reals la liquidació del 2013 i que
no operi la compensació automàtica.
En paral·lel a l’acord que portem avui a aprovar, l’Estat també ens obliga a destinar
els nostres propis estalvis, el superàvit de l’exercici, això que siguem capaços de
generar en positiu, a reduir l’endeutament, quan l’Ajuntament de l’Hospitalet té un
endeutament inferior al 50%, lluny del límit del 75% que marca la Llei. Un altre cop
fent recaure sobre la bona gestió municipal el compliment dels objectius de dèficit
global de l’Estat.
En aquest sentit, també la Federació Española de Municipis i Províncies en les
propostes de resolució del darrer ple, van aprovar una resolució en el sentit que el
“superhàbit” pugui destinar-se d’una manera lliure, perquè els ajuntaments ho
puguin destinar a despeses urgents o necessàries.
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En darrera instància, l’ajuntament veient aquesta situació d’asfíxia dels ingressos
provinents de l’Estat, ha fet una revisió dels càlculs d’aquestes aportacions i ja vam
aprovar en la darrera Junta de Govern Local un acord que insta al Govern de l’Estat
a anul·lar la liquidació negativa del 2013, perquè entenem que no està ben feta, ja
que no s’han incorporat de forma correcta els increments impositius de l’IVA i del
tabac, entre altres.
En concret, per nosaltres suposa una diferència a favor de l’Ajuntament d’1,7
milions d’euros, no estem parlant d’una quantitat petita, sinó ben al contrari. I igual
que hem fet en ocasions anteriors, s’ha decidit procedir a iniciar la via jurisdiccional,
tal com hem fet amb el contenciós amb la Generalitat de Catalunya pel finançament
de les Escoles Bressol, amb el contenciós pel deute de la Generalitat amb
l’ajuntament i amb el contenciós sobre el càlcul del Fons de Cooperació Local.
No podem permetre que el Govern Central quadri els seus números de dèficit amb
la bona gestió dels ens locals en general. Aquest ajuntament no vol, ni pot,
permetre que cap Govern ens manllevi recursos o ens redueixi les aportacions amb
aquestes quantitats tant importants, perquè de ben segur que serà difícil que
puguem mantenir el nostre nivell de serveis públics, i això al final es traslladarà als
nostres ciutadans i ciutadanes. Cal que fem un front comú entre tots i reclamem a
les institucions que ens paguin el que és nostre. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, nosaltres, el nostre posicionament en el punt 1 serà abstenció,
des del 2 i fins el 6 votarem a favor, ens abstindrem en el punt 7, també, en el 8, 9 i
10 també ens abstindrem i ens donem per assabentats en l’11 i en el 12. I volíem
fer simplement un parell d’apunts.
En el 7, que ens explicaven ara fa un segon, bé, nosaltres hem de dir que al 2013
no estàvem al consistori, no formàvem part d’aquest ajuntament, per tant, no podem
avaluar el motiu de desviació, si és mala previsió de l'Estat o si és una mala gestió
del govern de l'Ajuntament en aquell moment. El fet anterior no amaga que si volem
incidir en el contingut dels pressupostos del 2016 i la càrrega de tot el deute, serà
en el 2016 ofegarà més encara els comptes del proper any. Sí que és veritat, ho
sabem, que ofegarà els pressupostos del 2016.
Aprofitar aquest punt per recordar que el posicionament nostre, de la CUP-PA,
sobre fiscalitat, és un posicionament per caminar cap a la fiscalitat progressiva i els
pressupostos participatius. També podríem dir que aquest deute, com d'altres, són
d’aquells que nosaltres, la CUP-PA, volem auditar i així ho explicàvem en el
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programa electoral, volem auditar i volem que la gent que vingui als plens i la resta
de veïns i veïnes coneguin el per què d’aquest tipus de deutes.
Bé, i en relació al 8, 9 i 10, simplement comentar que com cada Ple, ens arriba la
inclusió de dos o tres modificacions de crèdit a l’Ordre del Dia, no acabem
d’entendre el per què, no acabem d’entendre si un problema de mala previsió per
part del govern, no acabem d’entendre per què a cada Ple arriben dos, tres, quatre
modificacions de crèdit d’allò pressupostat fa uns mesos o fa un any, ens genera
molts dubtes i no sabem si té a veure amb la mala previsió, no sabem a què es deu.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència votarem a favor dels punts número 1, 2, 3, 5 i 6, ens abstenim
dels punts 4, 7, 8, 9 i 10, i ens donem per assabentats dels punts 11 i 12.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Des de Guanyem ens abstindrem en el punt 1, votarem a favor del 2, 3, 4, 5 i 6, ens
abstindrem en el 7, 8, 9 i 10, i ens donem per assabentats de l’11 i el 12.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana votem a favor del número 2 al número 6, ens abstenim
en el número 1 i també del número 7 al número 10, i ens donem per assabentats de
l’11 i el 12.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Des del Partit Popular votarem a favor del dictamen número 1, abstenció en el 2 i
en el 3, a favor del 4, a favor del cinquè, abstenció en el sisè, a favor del setè,
abstenció en el vuitè, en el 9 i en el 10, i ens donem per assabentats de l’11 i el 12.
En aquest sentit, també nosaltres voldríem fer uns apunts respecte del número 8 i
9, especialment, el tema de les modificacions de crèdit, que no entenem per què
constantment s’estan fent aquestes modificacions amb estudis tècnics, que
nosaltres no entenem que a dia d’avui siguin més enllà de si està pressupostat,
doncs està molt bé, però si no està pressupostat no pensem que sigui una cosa
prioritària, com és el fet de treballs tècnics, estudis de treballs tècnics pel tema del
Mobile, per exemple, amb 30.000 euros sobre l’estudi, o la modificació de crèdit del
dictamen número 9, on es fiquen 63.000 euros per a la senyalització horitzontal dels
carrers, pensem que això és una mala previsió, o dels jocs infantils del carrer
Rodés, doncs 60.000 euros, considerem que són coses que han d’estar ben
pressupostades i el fet que no ho estiguin, doncs ens fa pensar que és una mala
previsió i una mala gestió per part del govern local. Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bona tarda a tothom. Nosaltres votarem a favor de l’1 al 6.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De l’expedient número 7 votarem a favor i farem un comentari. Donem, des del grup
municipal, ple suport a aquesta iniciativa que per nosaltres és la defensa dels
interessos dels ciutadans.
Creiem que és un greu perjudici la falta de previsió que ha fet el govern central
respecte de la liquidació dels impostos, i entenem que és una situació greu, una
situació molt greu, que torna a violentar el principi de suficiència financera dels
ajuntaments, que és l’administració que més i millor coneix el conjunt de demandes
de veïns i veïnes de la nostra ciutat, i alhora és l’administració que menys recursos
té, el principi d’autonomia també i, per tant, creiem que reclamar una sèrie
d’ingressos que suposen pràcticament el 5% dels tributs liquidats en el 2013,
creiem que malmet de manera important els interessos del conjunt de la ciutat.
D’altra banda, creiem fonamental requerir el que s’acorda, una demanda al Ministeri
d’Hisenda perquè recalculi el conjunt d’ingressos que s’han de distribuir després
dels increments, jo crec que el govern central reclama en altres debats, lleialtat
institucional, però no ens pot demanar que s’incrementi els impostos i que després
no repercuteixi en la resta d’administracions. Per tant, creiem que hi ha una falta de
lleialtat institucional del govern central al conjunt d’administracions, ajuntaments i
comunitats autònomes.
Pel conjunt d’aquesta situació demanem més transparència a l’hora de fer els
càlculs del fons complementari que va als ajuntaments, que s’actualitzi l’índex de
referència que data encara del 2004, denunciar a nivell general els problemes de
finançament que tenen els ajuntaments i la modificació en el seu moment de
l’impost de l’IAE, que té un greu perjudici en el finançament local i, resumint,
necessitem un nou sistema de finançament pels ajuntaments, que sigui més proper,
que sigui més participat i més just.
Respecte a l’expedient número 8, nosaltres, en funció d’un aclariment, direm si ens
abstenim o votem en contra, estem d’acord en què es faci el manteniment dels
edificis que es posen a l’expedient, però no entenem l’epígraf quan es parla
d’estudis i treballs tècnics mediambientals smartcity o protecció de la contaminació
acústica, i després directament es fa una donació de 30.000 euros a la Fira de
Barcelona, per a la celebració del Congrés Smartcities.
En aquest cas, demanem que s’aclareixi que és el que es fa realment i, en tot cas,
demanem més informació al respecte de la Fira, de la Fira de Barcelona, quines
despeses ha d’assumir, quin tipus de conveni, la informació que es pugui donar ara
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i la que no ja la passarà al grup, cóm es compromet l’ajuntament, quins ingressos
rebem i en general quina és la situació i entenent que el recàlcul de la donació
l’aportem a la Fira de Barcelona. Per tant, necessitem que s’aclareixi la qüestió
sobre la donació al Congrés Mundial aquest del Smartcities per votar-hi a favor o
abstenir-nos o votar en contra.
Respecte a l’expedient número 9, estem d’acord en què es faci la inversió del parc
infantil de Rodés, però alhora no entenem que s’hagi de pagar a la empresa
adjudicatària actualment del Mercat de La Florida, un nou estudi per un recàlcul que
ara mateix s’està encara treballant, ni que sigui petit, perquè són 3.000 euros, però
creiem que és la pròpia direcció facultativa que està treballant ara mateix i no
acabem d’entendre perquè s’ha de pagar a una empresa que està actualment
treballant en aquest projecte.
Sobre aquest mateix expedient, el número 173, demanem també un aclariment per
abstenir-nos o votar a favor, estem d’acord en donar suport, entenem que el camp
de beisbol va a reforçar l’activitat del Club de Beisbol Hèrcules, entenem que és
així, i reconèixer la feina des d’aquí dels 75 anys d’aquest club esportiu, un dels
més antics i d’història de la ciutat, però no entenem que la partida de 150.000 euros
d’adequació de l’escola Pau Sans es quedi en 78.000 euros, no entenem si és que
no s’ha fet perquè no feia falta o en tot cas ara m’ho acabeu de comentar.
Respecte a l’expedient número 10, votarem en contra, és un expedient, entenem, i
ja ha fet el posicionament el propi Partit Socialista, que és una modificació que
obliga la Llei, la Llei d’estabilitat pressupostària, que és una Llei que emana de la
reforma de l’article 135, que un agost, en plena agosticitat, doncs Partit Socialista i
Partit Popular van modificar l’article 135 de la Constitució i, en aquest cas, doncs
tenim el que suposa, aquestes retallades, aquestes mesures que beneficien al
sistema financer.
Per tant, aquesta mesura que busca amortitzar deute, que són pràcticament un
milió d’euros, nosaltres no creiem en aquestes polítiques de retallades, creiem que
els ajuntaments, a més a més, amb el rati tan baix que té d’endeutament, té
capacitat per fer polítiques socials, per tant, en aquest tema coincidim que amb
aquest milió d’euros s’hauria d’invertir en polítiques socials, augmentar
bonificacions i subvencions per a la regeneració d’ocupació, per a la formació i
ajudes a les famílies que estan patint els estralls de la crisi.
I ens donem per assabentats de l’expedient número 11 i 12, d’intervenció i de
tresoreria. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes. En cuanto al acuerdo número 1, estamos de acuerdo, en el 2
estamos de acuerdo, 3 estamos de acuerdo, en el 4 también de acuerdo, 5 de
acuerdo, 6 de acuerdo, 7 de acuerdo, en el 8 nos abstendremos, en el 9 también
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nos abstendremos y en el 10 también nos abstendremos, en el 11 nos damos por
enterados y en el 12 también nos damos por enterados.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Alguns aclariments que ens demanava el regidor d’Iniciativa-Esquerra UnidaPirates. Plantejava en el tema de les modificacions de crèdit, el tema de
Smartcities, Fira, que estàvem parlant, la ciutat ja des de fa un parell d’anys té una
presència institucional amb un estand a on donem cabuda, no només a les activitats
pròpies de l’ajuntament, sinó al que tenim en tot aquest entorn de smartcities i
sobretot en temes d’eficiència energètica o d’innovació, tant fem presència i difusió
dels projectes que s’estan desenvolupant a la ciutat, però ho fem amb les
universitats o amb entitats o amb empreses que treballen per a l’ajuntament, que
tenen alguna qüestió a dir, llavors aquests 30.000 euros, em sembla que deia, és,
diguéssim, la quota, per dir-ho d’alguna manera, de presència de l’ajuntament al
seu estand, tot el muntatge a la Fira durant el Smart World Congress.
Respecte del tema que plantejava del recàlcul d’estructura del tema de La Florida,
dir que d’acord amb els assentadors del mercat, ells ens han proposat en aquest
moment de l’obra, fer unes modificacions sobre el projecte pel que afecta a les
pròpies parades, llavors, aquesta afectació de les noves parades al que ens ha
obligat és a fer un recàlcul perquè el sosteniment, diguéssim, del que planteja, s’ha
de fer amb un altre sistema, amb un altre mètode i hem de ser capaços, hem de
tenir la garantia que allò, diguéssim, és viable des del punt de vista de sosteniment
d’estructures.
I, per últim, respecte del tema de l’escola Pau Sans, com saben aquesta escola va
tenir forts incidents en el curs passat, entre ells, uns molts importants que suposava
que tenia unes goteres a diferents aules, nosaltres vam instar a la Generalitat
perquè fes la coberta, en previsió que no arribés a temps aquesta actuació,
l’ajuntament va arribar a fer fins i tot el projecte, per posar-lo a disposició de la
Generalitat si així ho volia, i vam preveure la possibilitat d’haver de fer nosaltres
l’actuació durant l’estiu si la Generalitat no la feia. Finalment, la Generalitat ha fet la
intervenció a l’escola Pau Sans i, per tant, aquell crèdit que estava destinat a fer la
cobertura d’aquesta inversió, l’hem retirat perquè ja no té necessitat de fer-se.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Per aclariments, respecte a la CUP-PA quan comentaven el tema que no havíem o
que estava malament feta la proposta, el tema dels tributs de l’Estat, la participació
en els tributs de l’Estat és un número que ens dóna el govern de l’Estat, llavors ens
diu, tu per a l’any vinent rebràs 10, llavors quan fan tota la liquidació del pressupost
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i de tot el projecte ens diuen, doncs mira, dels 10 que l’havíem de donar, t’haurem
de donar un més o ens has de retornar un, això ens ho diu l’Estat, llavors això és un
tema d’ajustaments de l’Estat, no és un tema nostre de previsió d’ingressos,
normalment sempre acostumen a ser positius, però durant tres anys han sigut
negatius, llavors van ser al 2008 i 2009 i també han sigut negatius en el 2013, això
és una previsió que tenen ells en els seus càlculs, doncs en el 2013 és negatiu i
llavors aquests diners els hem de tornar. Nosaltres tenim l’obligació d’acabar
sempre en positiu, que és el que intentem i per Llei estem obligats.
Respecte al tema de les modificacions de crèdit que hi ha, doncs jo crec que hem
de posar de manifest que aquest ajuntament té un nivell d’execució del pressupost
molt elevat, llavors intentem executar al màxim el pressupost, per això van haventhi modificacions de crèdit. I també, per aclarir, l’ajuntament només es pot endeutar
en inversions, per a la resta de temes a nivell de l’ajuntament no ens podem
endeutar, no podem agafar diners del capítol VI que són d’inversions, per fer temes
socials o obligatoris com ajuntament.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre l’expedient número 8 ens abstindrem, sobre el 9 encara no ens queda clar, sí
que ha demanat la gent les parades, però no acabem d’entendre si està treballant
encara l’empresa, perquè se li ha de tornar a pagar per un estudi, per una
reformulació.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Perquè pel que és específicament el càlcul d’estructures, això no està inclòs en el
contracte, si mira el contracte inicial, fins i tot, de les obres del mercat de La Florida,
quan són grans equipaments, grans edificis, els càlculs d’estructura, que és una
cosa molt específica, es contracta separadament, per tant, no està dins del
contracte, per tant, com s’ha de fer un nou recàlcul d’estructures, en aquest cas, pel
tema de les parades, per això es contracta externament.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Llavors votarem a favor de l’anterior i també queda per aclarir i votarem a favor de
l’expedient 173, de l’aclariment de l’escola Pau Sans, de la modificació.

SRA ALCALDESSA
Molt bé, votaria a favor de la número 9, entenc.
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SRA. SECRETÀRIA
En el 8 i 9 sí o en el 8 abstenció, perdó Sr. Nieto, en el 8 a favor o abstenció?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el 8 abstenció, a favor del 9 i en contra del 10.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Una vez escuchado al Sr. Belver en la explicación del 9, corregimos nuestro
posicionamiento de voto y de abstención pasaremos a votar a favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, per part de CIUTADANS en el número 9 votarien a favor, canvien el
vot d’abstenció a vot favorable, d’acord?
Molt bé, passaríem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

ACORD 1.- RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que el Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de
Llobregat, publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a
la concessió de les distincions que podrà atorgar l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat de Llobregat per tal de premiar els/les funcionaris/es del Cos de la
Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat, d'altres Forces i Cossos de Seguretat,
així com a aquelles persones, entitats, empreses i institucions, publiques o privades
que siguin mereixedores d'aquest reconeixement.
ATES que d’acord amb allò establert al seu article 12, punts 1, 3 i 4, en tots els
procediments de concessió de medalles d’honor de la Guàrdia Urbana serà
preceptiva la instrucció del corresponent expedient i a tal efecte es constituirà una
Comissió de Distincions, la qual elaborarà, abans del dia 30 de setembre de cada
any, una proposta de concessió de les Medalles d'honor de la Guardia Urbana. La
proposta serà elevada per conducte de l'alcaldia o el/la Regidor/a delegada en
matèria de seguretat ciutadana al Ple Municipal a efectes de la seva aprovació.
ATÈS que mitjançant Resolució núm. 5900, de 16-07-2015, de la Tinent d’Alcaldia
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es va constituir formalment la
Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord
amb allò establert al Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L'Hospitalet
de Llobregat.
ATÈS que la Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana, reunida en sessió de
data 28-09-2015, a la vista dels informes de les diverses actuacions realitzades, ha
acordat proposar la concessió de les Medalles d’Honor de la Guardia Urbana
establertes a l’esmentat Reglament.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme.
Per tot això,
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció professional, per la seva trajectòria
professional i una actitud de constant superació durant els més de 20 anys que
porten a la plantilla del Cos, als següents membres de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet:
-

Sergent, J.S.C.
Sergent, J.L.M.G.
Caporal, P.V.P.
Caporal, S.C.O.
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-

Agent, J.M.B.M.
Agent, A.M.F.D.
Agent, A.M.I.
Agent, A.F.L.
Agent, J.R.G.
Agent, F.J.P.M.

SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, per actuació rellevant, amb
la pràctica d’una detenció varen evitar posar en perill als veïns de la zona i els
usuaris d’un caixer automàtic, als següents membres de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet:
-

Caporal, D.M.E.
Agent, A.M.R.P.

TERCER.- CONCEDIR la Medalla al Mèrit Policial, a títol pòstum, als agents morts
en acte de servei:
-

Agent, F.V.J., mort d’un tret quan realitzava el seu servei de vigilància en el
dipòsit d’arrestats dels antics jutjats al carrer Tecla Sala. Portava quasi 24
anys de carrera professional i aquest any es compleix el 35 aniversari de la
seva mort.

-

Agent, J.E.D., mort en accident en acte de servei quan acudia a un servei
d’urgència. Portava quasi 11 anys de carrera professional i aquest any es
compleix el 15 aniversari de la seva mort.

QUART.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, per la seva contribució a la
Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en benefici de la col·laboració i coordinació entre
cossos policials, als membres d’altres Cossos i Forces de Seguretat que a
continuació es relacionen:
-

Sr. L.F.L.N., Cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central.
Sr. J.L.G.F., Intendent Cap ABP L’Hospitalet.
Sr. F.D.P., Inspector Cap Comissaria CNP L’Hospitalet
Sr. E.V.S., Intendent Major Cap Guàrdia Urbana Barcelona.
Sr. S.P.T., Inspector Cap Guàrdia Urbana Cornellà.

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la
Comissió de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.
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HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 2.- RELATIU A AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PEL SR. LL.LL.R, PER EXERCIR ACTIVITAT PUBLICA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el senyor L.L.R., amb DNI XXXXXXXXX, funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament ha sol·licitat la compatibilitat amb activitat pública, en concret amb l’
activitat d’ àrbitre unipersonal per emetre laudes, mitjançant òrgan unipersonal i en
la modalitat de vista no presencial del sector de telecomunicacions a la Junta
Arbitral de Consum de Catalunya. L’ Agència Catalana de Consum de la Generalitat
de Catalunya, lliuraria lots de vuit expedients i s’ abonaria l’ import brut de 270
euros.
Atès que mitjançant ofici de data 24 de març de 2015 el coordinador de projecte de
l’ àrea de promoció econòmica manifesta que no hi ha cap inconvenient per donar
aquesta compatibilitat, ja que no impedeix l’ estricte compliment dels seus deures.
L’ article 3.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques (LIAP) disposa que el personal comprès
en l’ àmbit d’ aplicació d’ aquesta llei només podrà desenvolupar un segon lloc de
treball en el sector públic quan es determinin per raó de l’ interès públic.
Atès que es considera que en el present supòsit es donen raons d’ interès públic,
doncs l’ article 51 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics
garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, i en protegiran amb procediments
eficaços la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics,
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Atès que les funcions de l’ Agència Catalana de Consum són entre d’ altres les de
relacionar-se amb totes les administracions públiques per avançar en la millora dels
drets i protecció de les persones i consumidores i potenciar la mediació i habitatge
com a eines per a la resolució dels conflictes en matèria de consum.
Atès que el article 3 de la LIAP concreta les següents condicions en que s’ haurà d’
exercir la segona activitat:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No suposarà la modificació de jornada i horari de treball.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
A les que a més s’ han d’ afegir les següents:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic o es modifiquin les condicions
del lloc de treball.
- Que no emeti laudes relacionats amb resolucions d’ aquest ajuntament.
-Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 7 de la LIAP
disposa que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la
remuneració prevista als pressupostos generals de l’ Estat per al càrrec de director
general, ni superi la corresponent al principal incrementada per als funcionaris del
subgrup A1 en un 30%.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a efectes
de triennis, ni de drets passius i les pagues extraordinàries, així com les prestacions
de caràcter familiar només es podran percebre per un dels llocs, qualsevol que sigui
la seva natura.
Atès que l’ article 14 de la Llei 53/84, disposa que la competència per reconèixer la
compatibilitat o declarar la incompatibilitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vist l’ informe del coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER al senyor L.L.R. la compatibilitat per exercir com a àrbitre
per a emetre laudes mitjançant òrgan unipersonal i en la modalitat de vista no
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presencial del sector de les telecomunicacions, a l’Agència Catalana del Consum
(Junta Arbitral de Consum de Catalunya), amb les següents limitacions:
- No suposarà la modificació de jornada i horari de treball.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic o es modifiquin les condicions
del lloc de treball.
- Que no emeti laudes relacionats amb resolucions d’ aquest ajuntament.
-Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a L.L.R., a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 3.- RELATIU A AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PEL SR. A.P.G., PER EXERCIR ACTIVITAT PUBLICA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que A.P.G., amb DNI XXXXXXXXXXXX, funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, ha sol·licitat compatibilitat per a activitats públiques per a exercir
activitat com a professor associat de sociologia a la Universitat de Barcelona
(Facultat d’Economia i Empresa) durant 18 hores setmanals.
Atès que l’ Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana, d’ aquest ajuntament, en el
seu informe de 4 d’ agost de 2015, manifesta que les tasques diàries de A.P.G. són
les pròpies assignades a les funcions de sergent en el Reglament de la Guàrdia
Urbana i que consten detallades en el seu informe.
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Atès que així mateix, informa que Á.P.G. esta assignat a la unitat territorial com a
responsable del Districte VI amb horari de tarda de 14 h a 22 h i que es susceptible
de fer servei fora dels seu horari laboral.
Atès que la legislació d’ aplicació al règim d’ incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l’ article
6.7 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’
Estat (LOFCSE) segons la qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d’ incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública
o privada llevat d’ aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats. Per
la seva banda, l’ article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de
Catalunya (LPLC) estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que necessàriament, per tant, haurem d’ examinar la normativa que regula el
règim d’ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
principalment, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques (LIPAP) i la llei 21/1987 de 26 de
novembre d’ incompatibilitats del personal al servei de l’ administració de la
Generalitat (LIPG).
Atès que com ja s’ apuntat la LOFCSE i la LPLC fa una remissió a la normativa
general sobre incompatibilitats en el sentit que exceptua de la incompatibilitat, les
activitats que estan establertes en la legislació general, el que ens planteja la
qüestió de quin és l’ abast d’aquesta remissió: si s’ ha d’ entendre feta a tota la
normativa d’ incompatibilitats en bloc i per tant es podrien compatibilitzar activitats
públiques i privades amb les limitacions establertes a la pròpia LIPAP o si, per el
contrari, la remissió només s’ ha d’ entendre feta a l’ article 19 de la LIPAP que
enumera quines activitats queden exceptuades del règim d’ incompatibilitats i que,
per tant, es poden realitzar sense necessitat de reconeixement de compatibilitat.
Atès que les primeres sentències que va dictar el Tribunal Suprem respecte d’
aquesta qüestió (STS de 23 gener de 1990; STS de 3 de setembre de 1990) van
ser restrictives, al considerar perjudicial per a l’ interès general la remissió en bloc a
la normativa general d’ incompatibilitat, reconeixent únicament la compatibilitat amb
aquelles activitats previstes a l’art. 19 de LIPAD.
Atès que va ser la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2008 la que va
declarar la compatibilitat d’ un membre de la guàrdia civil amb l’ exercici d’ una
activitat privada, concretament de l’advocacia, basant-se en que la remissió feta per
la LOFCS s’ ha d’ entendre no només a l’ article 19 LIPAP sinó també als articles 11
a 15 de la mateixa llei. El Tribunal Suprem va estendre el efectes de la sentencia
del TSJ Madrid, en les sentències de 17 febrer de 2011, 5 de maig de 2011 i 16
febrer de 2012 a altres supòsits, provocant així un canvi en la doctrina que havia
mantingut fins el moment.
Atès que més recentment, la sentència de la Sala del contenciós administratiu de l’
Audiència Nacional del 29 de setembre de 2014, recurs d’ apel·lació nº 50/2014, (i
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en la mateixa línia, la de la mateixa Sala, de data 3 de novembre de 2014, recurs
48/204) concedeix la compatibilitat, a un funcionari del cos nacional de policia, amb
l’ activitat de professor universitari associat, “en base a considerar que la remisión
que hacen los ya tan reiterados artículos 6.7 y 94, a la Ley de incompatibilidades, lo
es al contenido de toda ella, y no sólo a las actividades que no considera
incompatible y que está recogida en el artículo 19 de la Ley 53/1984.”
Atès que en el supòsit que ens ocupa A.P.G. ha sol·licitat poder comptabilitzar les
seves tasques com a sergent de la Guàrdia Urbana amb l’ activitat de professor
associat de sociologia a la facultat d’ Economia i Empresa de la universitat de
Barcelona.
Atès que l’ article 4 de la LIAP disposa que podrà autoritzar-se la compatibilitat per
al desenvolupament d’ un lloc de treball en l’ esfera docent com a professor
universitari associat en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb
durada determinada.
L’ article 3 de la mateixa llei determina que l’ autorització de compatibilitat s’
efectuarà en raó de l’ interès públic. L’ article 4.6 de la LIPG considerarà que es
dóna interès públic si es tracta d’ un segon lloc de treball directament relacionat
amb les tasques docents que sigui objecte del lloc de treball principal.
Atès que l’ article 3 de la LIAP concreta les següents condicions en que s’ haurà d’
exercir la segona activitat:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No suposarà la modificació de la jornada i horari de treball.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
A les que a més s’ han d’ afegir les següents:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic o es modifiquin les condicions
del lloc de treball.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 7 de la LIAP
disposa que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la
remuneració prevista als pressupostos generals de l’ Estat per al càrrec de director
general, ni superi la corresponent al principal incrementada per als funcionaris del
subgrup C1 en un 40%.
Tanmateix els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis, ni de drets passius. Les pagues extraordinàries, així com les
prestacions de caràcter familiar només es podran percebre per un dels llocs,
qualsevol que sigui la seva natura.
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Atès que l’article 9 de la LIAP i l’ article 22.2 de la LIPG disposen que l’ òrgan
competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’ ajuntament.
Vist l’informe del Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER al senyor A.P.G. la compatibilitat per exercir funcions com a
professor associat de sociologia a la Universitat de Barcelona (Facultat d’Economia
i Empresa) en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb les
següents limitacions:
- No suposi la modificació de jornada i horari de treball.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic o es modifiquin les condicions
del lloc de treball.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- DEIXAR d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord anterior a A.P.G.
el “factor d’incompatibilitat” dins del complement específic, per import de 41,91€
mensuals.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a A.P.G., a l’Àrea de Seguretat Convivència i
Civisme (Servei de Guàrdia Urbana) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 4/2015
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
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Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament pel present any va ser
aprovada per acord del Ple en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada amb data 24 de
febrer de 2015, va aprovar la modificació de la plantilla, en el sentit d’incorporar les
modificacions efectuades en data posterior a l’esmentada aprovació corresponents
a l’any 2014 i amb repercussió pel 2015.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió
o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també
si respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix
que la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
ATÈS que la modificació de plantilla que es proposa, ve motivada per haver-se
produït situacions no planificables ni previstes a la gestió de recursos humans.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de
l’ajuntament d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i,
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 4/2015 de la plantilla del
personal al servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
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1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Administrativa
Subescala: Administrativa
Escala: Administració General
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1

Denominació de la plaça: Titulat/ada Superior Universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Superiors
Subescala: Tècnica
Escala: Administració especial
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 1

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Classe comeses especials
Subescala: Serveis especials
Escala: Administració especial
Subgrup: C1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Assistent/a social-Diplomat/ada en treball social
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subescala: Tècnica
Escala: Administració especial
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 1

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.
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CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

ACORD 5.- RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT QUE
TENIA CONCEDIDA LA SRA. A.M.C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès: Que per acord del Ple, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2013, es va
adoptar l’acord d’autoritzar a la funcionària d’aquesta Corporació A.M.C., la
compatibilitat per exercir funcions com a psicopedagoga, d’un parc infantil, per
compte propi.
Atès: Que la senyora A.M.C. ha presentat una sol·licitud en data 16 de setembre de
2015, número registre d’ entrada del Servei de Recursos Humans, 83, mitjançant la
qual renuncia a dita compatibilitat.
Atès: Que l’ article 9 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques atorga la competència per
efectuar les declaracions de compatibilitat al Ple de la corporació.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- DEIXAR sense efecte, l’acord de Ple, de 23 de juliol de 2013, pel que es va
autoritzar, a la senyora A.M.C., la compatibilitat per exercir funcions com a
psicopedagoga, d’un parc infantil, per compte propi, a l’haver renunciat la mateixa a
la compatibilitat autoritzada.
Segon.- NOTIFICAR l’anterior acord a la senyora A.M.C..

ACORD 6.- RELATIU A AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER LA SRA. A.A.H., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que A.A.H., amb DNI XXXXXXXXXXX, funcionària interina d’aquest
Ajuntament ha sol·licitat la compatibilitat per a activitat pública per exercir activitat
com a professora associada a la Universitat de Barcelona.
Atès que la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, a l’art. 2.1.c) disposa que aquesta llei, es
aplicable al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen.
Atès que l’ article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, disposa que podrà autoritzar-se
la compatibilitat per al desenvolupament d’ un lloc de treball en l’ esfera docent com
a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la del temps
parcial i amb una durada determinada.
L’ article 3 de la mateixa llei determina que l’ autorització de compatibilitat s’
efectuarà en raó de l’ interès públic. L’ article 4.6 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de l’ Administració de la
Generalitat, també aplicable a l’ administració local en virtut del seu article 1.2 d)
considera que es dóna interès públic si es tracta d’ un segon lloc de treball
directament relacionat amb les tasques docents que sigui objecte de lloc de treball
principal.
Atès que l’ article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, concreta les següents
condicions en que s’ haurà d’ exercir la segona activitat:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.

…/…

26

- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que en l’informe de la cap de secció de Serveis Socials, manifesta que l’horari
flexible que realitza A.A.H. li permet realitzar la compatibilitat demanada.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 7 de la llei
53/1984, de 26 de desembre, disposa que la quantitat total percebuda per ambdues
activitats no ha de superar la remuneració prevista als pressupostos generals de l’
Estat per al càrrec de director general, ni la corresponent al principal incrementada
per als funcionaris del subgrup A2 en un 35%
Atès que l’ article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques i l’article 22.2 de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de l’ Administració de
la Generalitat disposen que l’ òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el
Ple de l’ ajuntament.
Vist l’ informe de la cap de secció de Serveis Socials.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER a la senyora A.A.H. la compatibilitat per exercir funcions
com a professora universitària associada, en règim de dedicació parcial i amb una
durada determinada, a la Universitat de Barcelona, amb les següents limitacions:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a A.A.H., a l’Àrea de Benestar i Drets Socials
(Servei de Benestar i Famílies) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 7.- RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD AL MINHAP,
DE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE REINTEGRO DE LAS LIQUIDACIONES
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DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO DEL
EJERCICIO 2013, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTAS EN LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÈCIMA DEL RDL 17/2014, DE 26 DE DICIEMBRE.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 6 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas
y entidades locales y otras de carácter económico, que establece un régimen
especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades
locales en las liquidación definitiva de la participación en tributos de Estado del año
2013.
VISTA la resolución de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local
de 17 de julio de 2015, de la Secretaria de Estado de Administración Pública, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
liquidación definitiva de la participación de esta entidad en los tributos del Estado
correspondiente al ejercicio 2013, notificada a esta Corporación en fecha 12 de
agosto de 2015, de la que resulta un importe a reintegrar de 3.576.295,58 euros;
contra la cual se ha interpuesto requerimiento previo al recurso contencioso
administrativo presentado en fecha 13 de octubre de 2015, de conformidad con el
acuerdo número U060100/01019 adoptado por la Junta de Gobierno Local en la
sesión celebrada en la misma fecha.
ATENDIDO que la Disposición adicional décima del Real Decreto-ley 17/2014, de
26 de diciembre, dispone que el reintegro de los saldos que resulten a cargo de las
entidades locales en la liquidación definitiva correspondiente al año 2013 podrán
fraccionarse en un período de 10 años, excepcionando el régimen de reintegros
aplicable con carácter general y contenido en el art. 72 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015. La aplicación de dicha excepción requerirá
de la solicitud por las Entidades Locales, que deberá ser aprobada por el Pleno de
la corporación local y se remitirá por el Interventor al Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas por medios telemáticos y con firma electrónica con
anterioridad al 1 de noviembre de 2015.
ATENDIDO que el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha presentado la liquidación de los
presupuestos de las entidades integrantes de la corporación local correspondientes
al ejercicio 2014.
VISTO el informe de la Intervención General número 38/2015, referido al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de deuda
pública, así como el periodo medio de pago a proveedores establecido por la
normativa de morosidad, a 31 de diciembre del ejercicio 2015.
El Pleno, a propuesta del Teniente de Alcaldía, titular del Área de Hacienda y
Servicios Centrales, y con el dictamen previo de la comisión permanente de
Presidencia i Economía,
ACUERDA:
PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la
ampliación a 120 mensualidades del plazo de reintegro de los saldos deudores
resultantes a cargo de esta Corporación de la liquidación definitiva de la
participación en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2013, en los
términos y condiciones que se fijan en la Disposición adicional décima del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico,
que establece un régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes
a cargo de las Entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en
tributos de Estado del año 2013.
SEGUNDO.- FACULTAR de manera indistinta a la Alcaldesa Presidenta y/o al
Teniente de Alcaldía del Área de Hacienda y Servicios Centrales para la adopción
de acuerdos y la realización de aquellos actos que resulten necesarios para la
efectividad del presente acuerdo.
TERCERO.- FACULTAR de manera indistinta, a la Intervención General y a la Vice
intervención General, para la tramitación electrónica de los procedimientos
derivados del presente acuerdo.
CUARTO.- TRASLADAR el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y de las
Administraciones Públicas.
QUINTO.- Trasladar el presente acuerdo al Área de Hacienda y Servicios Centrales
de este Ayuntamiento, a la Intervención General y a la Tesorería municipal.

ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 60 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
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2015, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 144/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 11 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i amb 16 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 60 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 144/2015 en la
modalitat de Transferència de crèdits (272.000,00 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
31.026,79
0,00
8.683.952,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.023.136,51
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
28.427.237,25
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.001.550,75
0,00
2.491.886,17
90.000,00
-2.094.370,67
-272.000,00
3.534.523,10
0,00
0,00
0,00
15.615.842,90
0,00
2.877.805,00
182.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.427.237,25
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.875.708,28
85.364.375,69
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
12.689.121,86
7.000.000,00
255.645.237,25
DEFINITIU
84.614.052,96
91.999.370,72
3.192.629,33
18.312.579,20
300.000,00
25.368.972,60
9.569.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
255.645.237,25

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 61 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 172 I 173/2015, EN LA MODALITAT
DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
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González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels
representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul.lació/Crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 61 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 172 i 173/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (134.434,07 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
31.026,79
0,00
8.683.952,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.023.136,51
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
28.427.237,25
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.001.550,75
0,00
2.581.886,17
0,00
-2.366.370,67
0,00
3.534.523,10
0,00
0,00
0,00
15.615.842,90
-134.434,07
134.434,07
3.059.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.427.237,25
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.875.708,28
85.364.375,69
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
12.689.121,86
7.000.000,00
255.645.237,25
DEFINITIU
84.614.052,96
91.999.370,72
3.192.629,33
18.312.579,20
300.000,00
25.368.972,60
9.569.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
255.645.237,25

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 175/2015, EN LA MODALITAT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 11 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; amb 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i amb 13 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
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Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Suplement de Crèdit d’acord amb el que
es preveu a l’article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 62 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 175/2015 en la
modalitat de Suplement de Crèdit (908.535,54 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

INICIAL

DEFINITIU

100.360.395,63

0,00

0,00 100.360.395,63

6.798.717,14

0,00

0,00

6.798.717,14

CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.

24.844.681,49

31.026,79

0,00

24.875.708,28

CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES

76.680.423,60

8.683.952,09

0,00

85.364.375,69

CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS
REALS

2.965.825,00

0,00

0,00

2.965.825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL

8.567.957,14

7.023.136,51

0,00

15.591.093,65

CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES

0,00

12.689.121,86

908.535,54

13.597.657,40

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

227.218.000,00

28.427.237,25

INICIAL

908.535,54 256.553.772,79

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - DESPESES PERSONAL

78.612.502,21

6.001.550,75

0,00

84.614.052,96

CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS

89.417.484,55

2.581.886,17

0,00

91.999.370,72
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CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA

5.559.000,00

-2.366.370,67

0,00

3.192.629,33

14.778.056,10

3.534.523,10

0,00

18.312.579,20

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

9.753.129,70

15.615.842,90

0,00

25.368.972,60

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL

6.510.000,00

3.059.805,00

0,00

9.569.805,00

CAP 8 - ACTIUS FINANCERS

5.014.827,44

0,00

0,00

5.014.827,44

17.273.000,00

0,00

908.535,54

18.181.535,54

227.218.000,00

28.427.237,25

CAP 6 - INVERSIONS REALS

CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

908.535,54 256.553.772,79

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 11.- DONAR COMPTE DE LES INSTRUCCIONS SOBRE OPERACIONS
COMPTABLES DE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’EXERCICI DE L’ANY 2015, APROVADES PER LA
INTERVENTORA GENERAL, RESOLUCIÓ NÚM.7413/2015 DE 29 DE
SETEMBRE.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

ATÈS que en data 29-09-2015 la Interventora General ha emès la resolució número
7413, per la que aprova les Instruccions per a les operacions de tancament comptable i
de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2015, a l’empara del que
disposa el Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL
2/2004, de 05/03, i la resta de normativa complementària, els articles 130, 133, 134 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim local, l’apartat e) de la regla
8 de la Instrucció de Comptabilitat, model Normal, aprovada per l’Ordre HAP 1781/2013,
de 20 de setembre i els articles 28 i 29,del Reglament de Govern i Administració del
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple el 25 d’octubre de 2011.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Donar compte de les Instruccions per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2015,
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aprovades per la Interventora General en data 29-09-2015, mitjançant resolució
número 7413.
SEGON.- COMUNIQUI’S per mitjans informàtics (Intranet) el present Acord als Tinent
d’Alcalde i Regidors Delegats, així com als Caps de Servei que componen aquesta
Administració Municipal, a la Unitat de Gestió i a la de Inspecció Tributària, a la Secretaria
General, a la Tresoreria, al Servei de Comptabilitat i a la Secció Fiscal de la Intervenció
General i al Centre d’Informàtica Municipal.

ACORD 12.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE,
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERITS AL 30.09.2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d’actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe
al qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de setembre de
2015.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’informe emès per la
Tresoreria General.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ens abstindrem del 13 al 16 i votarem en contra del 17. I votarem en contra, perquè
hi ha coses que no entenem i creiem que van en un sentit que no és el que haurien
d’anar, creiem que s’han fet una sèrie de moviments, des del mes de juliol, en
relació a les parcel·les pròximes o properes al pi blanc de la Remunta, que portem
intentant discutir des del juny-juliol, amb una moció que segurament discutirem
després, i creiem que l’alienació o la preparació per posar a la venda una de les
parcel·les, que és la 4b de la que parla el número 17, el punt 17, i no fer-ho de les
altres dues, de la 4a i de la 4c, bé, ens porta a pensar que fer-ho només d’una
parcel·la podria tenir a veure segurament en paralitzar la proposta alternativa que
s’ha presentat des de les entitats, sobretot des de l’entitat Perseu de l'Hospitalet per
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a la protecció in situ del pi blanc de la Remunta. Llavors, perquè no entenem i
esperem que ens ho expliquin una mica millor, però en principi votarem en contra.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor del 13, 14, 15 i 16, i ens abstenim del 17.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Votarem a favor del 13, 14, 15 i 16, i votarem en contra també del punt 17, bé, pel
mateix fet que ha explicat el company de la CUP-PA, ens sembla que es parla
d’una parcel·la que afecta a un projecte alternatiu que han presentat un grup, que
ha presentat Perseu l'Hospitalet, i per això fins que no se’ns aclareixi el tema
aquest, votarem en contra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor del 13 al 16 i votarem en contra del número 17. Bàsicament votem
en contra d’aquest conveni d’encàrrec per a la comercialització de la parcel·la 4b,
perquè creiem que també cal incorporar les parcel·les 4a i 4c, per poder fer efectiu
el projecte de Perseu, que faci compatible preservar el pi de la Remunta amb el
desenvolupament del projecte urbanístic.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres votarem a favor del dictamen 13 fins el 16, votarem a favor, i ens
abstindrem en el número 17. Si bé és cert que hi ha una proposta alternativa pel
tema de la preservació del pi i també amb el benentès que la pastilla, la parcel·la
que s’està plantejant aquí, no té a veure directament amb la protecció del pi, no
entenem molt bé quina és la finalitat i, per tant, nosaltres considerem que s’hauria
de paralitzar, però tot i que entenem que no afecta directament, nosaltres ens
abstindrem en aquest punt. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor del punt 13 al punt 16, tornem a dir que caldria repensar aquestes
sancions i elaborar un projecte de ciutat de serveis a la comunitat, que resulti més
educatiu i pedagògic per evitar aquestes situacions, perquè tornen contínuament al
Ple les sancions de gossos perillosos, o sigui, caldria fer aquest pensament.
Votarem en contra del punt 17, continuem defensant una moratòria per replantejar
la política urbanística i planificar les actuacions necessàries de regeneració del teixit
urbà de la nostra ciutat. En aquest expedient ens sembla insuficient la compensació
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de vuit habitatges del barri de Sanfeliu, l’expedient s’ha redactat durant els mesos
de juliol, agost i setembre, mesos d’una suposada pausa en les gestions del
projecte, segons es va intentar vendre abans del Ple de juliol, termini en el qual es
podrien desenvolupar les propostes alternatives i així mentre per una banda el
govern intenta guanyar temps fent promeses de col·laboració i, per altra banda,
accelera els processos necessaris per inhabilitar-les. Aquest expedient sembla un
intent de posar pals a les rodes a la proposta alternativa d’ordenació viable que
afecta al pi de la Remunta, un intent imposat de polítiques urbanístiques, un intent
d’evitar qualsevol tipus de rectificació del camí emprés. Instem a la venda conjunta
de les parcel·les 4a, 4b i 4c, demanant a les administracions pertinents l’aprovació
del conveni per a l’alienació de cadascuna de les parcel·les.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ciudadanos está de acuerdo en el punto número 13, 14, 15, 16 i también en el 17,
estamos de acuerdo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
A veure, respecte del punt 17, en el que afecta al conveni d’alienació de la parcel·la
4b i del conveni per al reallotjament d’afectats urbanístics de Sanfeliu, perquè el
conveni és tot, tal i com s’explica en el dictamen, jo crec que hem barrejat algunes
coses, intentaré, en la mida del possible, aclarir-los si el que es busca són
aclariments. Preguntaven per què només es ven una parcel·la, doncs perquè si
vostès han fet un seguiment del que és l’ARE de la Remunta, és el que hem fet fins
ara, no hem venut mai tres parcel·les a la vegada, ni quatre parcel·les a la vegada,
es van venent de parcel·la en parcel·la, per cert, totes per habitatge de protecció
oficial, amb la intenció que es puguin anar comercialitzant i que aquests habitatges
puguin sortir. De fet, hi ha tres edificis ja acabats, ocupats al 100% per famílies, en
uns habitatges de protecció oficial, hi ha una quarta parcel·la que ja té una
edificació aixecant-se, on el ritme de comercialització, per dir-ho d’alguna manera,
el ritme d’adjudicació d’aquests habitatges de protecció oficial, ja està per sobre del
80%, llavors, quan està a punt d’acabar-se la comercialització d’una parcel·la, es
comença la següent, no hi ha cap altre motiu i ja els hi dic que fins ara és el que
hem vingut fent.
Dit això, després plantejaven, ens sembla molt poc vuit pisos de protecció, crec que
hi ha un error d’interpretació, aquest edifici que es pot plantejar o que es planteja a
la venda d’aquest solar, que són 41 habitatges, tots, els 41, són de protecció oficial.
Dins del conveni es parla de vuit reallotjaments que és d’una altra operació que es
fa en el barri de Sanfeliu, en el carrer Pompeu Fabra, on el que es fa és una
intervenció en uns habitatges que podríem qualificar pràcticament d’infravivenda,
que el que es fa és donar-li una opció als seus titulars per ser reallotjats en pisos de
protecció oficial, perquè si no el que es quedaran és en aquella infravivenda. Per
tant, no tenen res a veure aquests vuit pisos, que, insisteixo, és d’una operació en
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el carrer Pompeu Fabra, en el barri de Sanfeliu, respecte de l’alienació de la
parcel·la, del conveni per alienar la parcel·la.
Per tant, després barrejar això amb el que es planteja en altre punt d’aquest l’Ordre
del Dia en una moció, és que no tenen res a veure, aquesta parcel·la en concret no
afecta per res el que debatrem després en la moció que ve plantejada en aquest
Ple. Per tant, no barregem una cosa amb una altra.
I després, sé que m’ho podria estalviar, però crec que val la pena, aquest
planejament vostès el van votar favorablement, el seu company de partit, que era
regidor del districte I en aquell moment, el va votar favorablement i va ser un dels
seus impulsors, perquè entenia que era un bon treball per aquest barri del centre,
que, a més a més, estava en un quartell que estava tancat a la ciutadania, hem
aconseguit un parc, estem ampliant el parc de Can Buxeres, hem plantat més de
100 arbres, hem modificat el parc de la Remunta, que avui és un parc públic i
visitable, i quan acabi l’operació aquesta tan desastrosa que estem fent, haurem fet
aproximadament 400 habitatges de protecció oficial. Ja sé que per vostès aquest és
un model que no els hi agrada, a nosaltres sí.

SRA. ALCALDESSA
S’ha deixat senyor Tinent d’Alcalde, una escola bressol que està plena de criatures.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, habitatges de protecció oficial que només poden accedir persones de
solvència econòmica, quan en aquesta ciutat hi ha persones que no tenen on viure,
la veritat, això de protecció oficial a nosaltres ens agradaria que fos vivenda social
en tot cas, per persones que no tenen, que han estat desnonades i que estan en
situacions molt greus, hi ha moltes persones aquí, en aquesta ciutat, que ho estan
passant molt malament amb el tema d’habitatge, o sigui que tenir sòl públic que
pràcticament després acaba en mans privades, no és precisament el model que
nosaltres en aquest moment defensem. El que hagin fet altres companys em
sembla bé, però nosaltres ara som un altre equip en aquest Consistori, per tant, ja
està, no torni a dir-ho, perquè no som els mateixos, o sigui que ja prou.
Després, evidentment que sí que té a veure la parcel·la amb tot aquest projecte
alternatiu que nosaltres estàvem presentat i que estàvem elaborant mentre vostès
estaven fent aquesta tasca, o sigui que no diguin coses que no són, perquè sí que
tenen a veure i molt.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo és que no m’agradaria polemitzar, en qualsevol cas, el que sí que li asseguro,
Sra. González, és que jo diré el que consideri oportú, sempre amb respecte i amb
educació, i crec que he mantingut respecte i educació, per tant, vostè pot considerar
que jo no puc dir determinades coses, però les continuaré dient sempre que em
sembli convenient.
Nosaltres impulsem un model a la ciutat d’equilibri i de reequilibri, que vostè diu, no,
és que el sòl públic s’hauria de destinar a habitatge social i el que hauríem de fer és
que el propi ajuntament fos l’impulsor d’aquestes pràctiques, l’habitatge, li torno a
repetir, l’habitatge que s’està promovent a dia d’avui, tot l’habitatge que s’ha
promogut en l’ARE de la Remunta i tot el següent que es promourà en aquesta
parcel·la i en d’altres, és 100% públic, és habitatge social, de lloguer? No, però fixis
que vostès després ens porten una moció, per exemple, en la que ens diuen que
baixem els impostos, però mentrestant en els primers acords ens diuen que pugem
la despesa, els comptes no quadren, si volem fer polítiques socials i aquest
ajuntament durant l’anterior mandat s’ha distingit per això, és perquè hem tingut,
tots els ciutadans de l'Hospitalet, no el govern municipal, tots els ciutadans de
l'Hospitalet, hem fet un esforç de solidaritat, per poder ajudar a la gent que més ho
necessita ¿amb pisos de protecció oficial? Això no és passar habitatges a mans
privades, hi ha un promotor privat que els tira endavant i que els ven a preu de
protecció oficial, amb uns requisits, amb uns requisits establerts per la Generalitat
de Catalunya, que estan en el Pla de l’habitatge i que són comuns per a tot el
territori, Això és el que nosaltres podem fer, disposar de terreny per posar-lo al
servei de l’habitatge públic de la ciutat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El nostre model és precisament vivenda pública per les persones que ho
necessiten, perquè aquestes persones que estan comprant aquests pisos,
segurament el poden comprar també al parc privat, o sigui que sòl públic per a les
persones que realment estan necessitant un habitatge.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo en aquesta qüestió no vull entrar en polèmica, però crec que confrontar
els habitatges socials amb els habitatges públics ho trobo absurd, jo crec que en
aquesta ciutat es necessita habitatge públic, habitatge social, habitatge privat, es
necessita, en definitiva, un parc d’habitatges dignes i que a tothom els hi puguem
garantir la dignitat de tenir un habitatge com es requereix i es necessita, i
confrontar, senzillament, una parcel·la on va un bloc d’habitatge públic amb el
drama social que moltes persones i moltes famílies tenen, no com a conseqüència
d’aquest ARE de la Remunta, sinó com a conseqüència d’una crisi econòmica i
d’una crisi de valors i d’una crisi social, que ha fet que el món hagi canviat, em
sembla que no es de rebut.
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En tot cas, jo, si em permeten, no vull insistir, perquè crec que ja s’ha dit per part
dels regidors les seves posicions, el que sí que m’agradaria deixar a sobre de la
taula, perquè s’ha parlat per part del Sr. Nieto, del Christian de la CUP-PA i en
alguna altra intervenció, que s’ha arribat al Ple sense tenir clar exactament el que
s’anava a aprovar. A veure, tots els regidors de l’equip de govern estan a la seva
disposició per clarificar qualsevol dictamen que va al Ple, que va al Ple o que va a la
Junta de Govern o qualsevol dictamen o qualsevol acció de l’equip de govern, no
cal esperar a l’últim moment, a l’últim dia, ho dic, en fi, que si es fa no passa res,
però, en fi, crec que és millor amb temps, preguntar les coses, interessar-se pels
temes, i quan s’arriba al Ple, doncs tenir clar exactament què és el que s’ha de
votar i quin contingut hi ha al darrera.
Per tant, en fi, repeteixo, tot l’equip de govern està a la seva disposició per clarificar
totes les qüestions que tinguin dubtes, dels temes que, evidentment, no són
senzills, no són fàcils, i sobretot per aquells grups polítics que són nous i que no
tenen una història i una trajectòria, i que possiblement els temes que se sotmeten a
consideració, de vegades no s’acaben d’entendre al 100%, per tant, crec que és
important, en fi, dir-ho públicament, que tothom que està al govern està a la seva
sencera disposició.
Si no m’equivoco, hauríem acabat aquest conjunt de dictàmens i passaríem a la
segona part del Ple.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. MA.M.Z. PER
INFRACCIÓ MOLT GREU DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 29/15)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
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L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
4940/2015, de 3 de juny, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. M.A.M.Z., amb NIE XXXXXXXXXXXXXXX i domiciliat al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
ATÈS que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 9 i 15 de juny de 2015,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOP del 6 de juliol de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 30 de juny i 17 de juliol de 2015.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la imputada, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
A l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar al·legacions en el
termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de resolució si
conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona imputada
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediment/s sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 07.09.2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 09.09.2015
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.-RATIFICAR la Proposta de Resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 07.09.2015 . i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.A.M.Z., amb NIE XXXXXXXXXXXXXXX i domiciliat al
carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999
de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar
segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT:
Considerar
responsable
dels
fets,
el
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. FJ.B.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404.05.- EUROS. EXP. SA 125/14 VR.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm.6064/2015 de 22 de juliol , es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. F.J.B.M. amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’ Hospitalet , per infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
ATÈS que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de l’ imputat en data 31 d’agost de 2015, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia al Sr. B. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol:licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc , si s’escau , a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 30.09.2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 13.0.2015
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 30.09.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu greu i declarar al Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet ,
autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, responsable de
la comissió de les infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen,
amb la quantitat següent:
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a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per l’article
3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.

Responsabilitat:
Es
considera
responsable
dels
fets,
el
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130
de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.M.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05€. EXP. SA
63/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm.6279/2015 de 30 de juliol , es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M.M.M amb DNI XXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’ Hospitalet, per infracció molt greu contra
la normativa de protecció dels animals.
ATÈS que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de l’ imputat en data 16 de setembre de 2015, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia al Sr. M.M. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol:licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc , si s’escau , a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 09.10.2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 13.10.2015
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 09.10.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. M.M.M amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com
es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. M.M.M amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
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a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per l’article
3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Proposta inicial de sanció: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. M.M.M amb DNI
XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació
de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. JJ.M.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA 10/15VR.)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
6545/2015 de 27 d’agost es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. J.J.M.R. (DNI XXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
animals.
VIST que l’ esmentada Resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de l’ imputat en data 8 de setembre de 2015, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
CONSIDERANT que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 30 de
setembre de 2015 la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.10.2015
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 30.09.2015 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.J.M.R. (DNI XXXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
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►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. J.J.M.R. (DNI
XXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 17.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE AQUEST
AJUNTAMENT I EL CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA DE
L’HOSPITALET, PER A L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC, DE
LA PARCEL·LA 4B DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE L’ARE DE LA
REMUNTA, COPROPIETAT D’AMBDÓS ENS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; amb 8 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de
l’àmbit del Barcelonès, aprovat definitivament per Resolució del Conseller de
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Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 28 de
juny de 2010, DOGC núm. 5.669 de 13 de juliol de 2010, determina que el Consorci
per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat sigui l’Administrador
Urbanístic actuant de l’ARE de la Remunta de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que en aquesta condició, el Consorci per a la Reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat va redactar el projecte de reparcel·lació “La Remunta”
aprovat definitivament pel Consell General de dit Consorci en data 7 de setembre
de 2011, publicat al DOGC núm. 5963 de data 14 de setembre de 2011 i inscrit al
Registre de la Propietat de l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va aportar al projecte de
reparcel·lació de l’ARE de La Remunta un total d’1.999,60 m2 de sòl amb dret
d’aprofitament, dels quals ha resultat adjudicatari d’una participació indivisa de la
parcel·la resultant 4b, amb la següent descripció:
Descripció: URBANA. Parcela señalada con el número 4 b en el plano de
fincas adjudicadas del Proyecto de Reparcelación de l’ARE “la Remunta”,
situada en el término municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de figura
trapezoidal y de mil cuatrocientos ochenta y ocho metros y dos decímetros
cuadrados de superfície. LINDA: al Norte, con límite del área residencial
estratégica; al Este, con la parcela resultante número 4c; al Sur, con vial del
polígono y al Oeste, con parcela resultante número 4a. Valor 4.728.948,75
euros. CALIFICACION URBANISTICA : Residencial plurifamiliar sujeta a
ordenación volumétrica específica (Clave 18). Techo Residencial: 4.112,00
metros cuadrados de vivienda protegida en régimen de precio concertado.
Techo comercial / terciario: 1.503,85 metros cuadrados.
Inscripció: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet, al tom
2063, foli 46, llibre 754, finca 25383.
Càrregues: Registralment lliure de càrregues, a excepció de l’afecció al
pagament del saldo del compte de liquidació de la reparcel·lació que
provisionalment s’estima en 458.912,78.- €.
Referència cadastral: 4295805DF2749E0001JW
Adjudicació: La finca resultant s’adjudica en proindivís als següents titulars:
Consorci per a la Reforma de la Granvia amb un coeficient de 63,526 %.
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb un coeficient de 36,474 %.
La qualificació jurídica de la parcel·la, 4b, segons consta al llibre Inventari de
Béns i Drets d’aquest Ajuntament, és bé patrimonial.
VISTOS els oficis tramesos a aquest Ajuntament pel Secretari del Consell del
Consorci per a la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet, adjuntant els Certificats
dels Acords adoptats pel Consell General en sessió de data 28 de gener i 2 de
setembre de 2015, relatius a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb aquest
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Ajuntament per a la comercialització de la parcel·la 4b de l’ARE de la Remunta, així
com el del corresponent Plec de Clàusules que han de regir al concurs per la seva
alienació, a fi que aquest Ajuntament adopti l’oportuna resolució.
ATÈS que el pacte primer del Conveni suara esmentat determina que sigui el
Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet, l’organisme encarregat per a
la comercialització mitjançant concurs públic d’adjudicació, en règim de
compravenda, la totalitat de la parcel·la 4b, abans descrita, al preu mínim de
2.446.353.- €, i de conformitat amb el contingut del Plec de Clàusules
Administratives que l’acompanyen. L’Ajuntament, no obstant, formarà part de la
mesa de contractació. I haurà de ratificar per l’òrgan municipal competent
l’adjudicació del concurs com a requisit per a la seva posterior formalització.
Aquest Conveni també contempla la reserva a favor de l’Ajuntament dels habitatges
propietat del Consorci situats a l’av. de Josep Tarradellas núm. 242 perquè siguin
destinats al reallotjament d’afectats urbanístics.
ATÈS que de conformitat amb el punt 4 de l’article 209, en redacció donada per la
Llei 16/2015 de 21 de juliol, l’import resultant de l’alienació de la part indivisa de la
parcel·la 4b, propietat municipal, es destinarà a l’adquisició dels habitatges de
protecció oficial que el Consorci per a la Reforma de la Garanvia reservarà a favor
d’aquest Ajuntament, pels afectats urbanístics, tal com resulta del pacte segon del
Conveni d’encomana de gestió.
VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, on posen de manifest que el dret de reversió a què fa
esment la nota simple registral de la finca de referència, no grava la participació
indivisa de la titularitat municipal del 36,74% que es proposa alienar.
VIST l’informe tècnic emès per la Cap d’Actuació Urbanística de l’Agència de
Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de l’Hospitalet, així com els informes
jurídics emesos per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic, i pel
Director de l’Assessoria Jurídica d’aquest Ajuntament, favorables a la tramitació i
posterior aprovació.
ATÈS que l’encàrrec de gestió és un instrument jurídic adient per encarregar al
Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet la comercialització de la
parcel·la 4b, resultant del Projecte de Reparcel·lació de l’ARE de la Remunta a
l’Hospitalet.
VISTOS els articles 15 de la llei 30/92 de 26 de novembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, art. 10 la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, art. 165,
166 i 170 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, TRLUC, article 209.3 del DL 2/2003, de
28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya modificat
per l’article 19.11.d) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de Simplificació de l’Activitat
Administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de
Catalunya i d’Impuls de l’Activitat Econòmica. Article 137 de la Llei 33/2003, de
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Patrimoni de les Administracions Públiques i 40.1.c) i 42 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals.
ATÈS que la competència per a l’aprovació del present Conveni d’encàrrec de
gestió entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consorci per a la Reforma
de la Granvia a l’Hospitalet, així com els plecs de condicions que l’acompanyen
correspon al Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum de majoria absoluta, de
conformitat amb el que disposa l’art. 123 1.j) i 2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, en tots els seus extrems, el Conveni d’encàrrec de gestió
entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consorci per a la Reforma de la
Granvia a l’Hospitalet, per a la comercialització de la parcel·la 4b propietat en pro
indivís amb l’esmentat Consorci. Aquest conveni s’aprova amb l’esmena
corresponent a l’ITP del quadre contingut al punt quatre dels antecedents, en el
sentit que serà d’aplicació el tipus vigent en el moment de la seva meritació.
Aquest encàrrec de gestió no comportarà el pagament de cap despesa ni retribució
al Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet i l’Ajuntament tindrà dret a
percebre de l’adjudicatari l’import que resulti de la seva oferta econòmica en la
proporció corresponent al 36,474% de la seva part indivisa.
El Conveni d’encàrrec de gestió, transcrit, en tota la seva extensió, és del següent
tenor literal:

“L’Hospitalet a ___ de ________________ de ____
Reunits d’una part el Sr./Sra.
I de l’altra part
Ambdues parts es reconeixen mútuament la facultat per a acordar els
termes del següent acord, en relació al qual, diuen:
1.- Segons determina el Pla director urbanístic de les àrees
residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, el Consorci per a
la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat és l’administració
actuant de l’ARE “La Remunta” de l’Hospitalet de Llobregat, i, en
aquesta condició, va redactar el Projecte de reparcel·lació, en la
modalitat de cooperació, que va ser aprovat definitivament en data 7
de setembre de 2011.
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2.- L’Ajuntament de l’Hospitalet va aportar al procediment de
reparcel·lació un total de 1.999,60 m2 de sòl amb dret a aprofitament,
pels quals ha resultat adjudicatari en el corresponent Projecte de
reparcel·lació de la següent participació indivisa en la parcel·la 4b:

Parcel·la
4b

Participació

Superfície total

36,474%

1.488,02 m2

Sostre
habitatge
protegit
4.122,00

Sostre
comercial/
terciari
1.503,85

Es correspon amb la finca registral núm. 25383, del tom 2063, foli 46,
llibre 754 del Registre de la Propietat núm. 6, de la següent descripció:
“Urbana: Parcel·la assenyalada amb el número 4b en el plànol de
finques adjudicades del Projecte de reparcel·lació de l’ARE “La
Remunta”, situada al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, de
figura trapezoïdal i de 1.488,02 m2 de superfície. Afronta: al Nord, amb
el límit de l’àrea residencial estratègica; a l’Est, amb la parcel·la
resultant número 4c; al Sud, amb vialitat del polígon; i a l’Oest, amb la
parcel·la resultant número 4a”
Consta inscrita quant a un 36,474% indivís a favor de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i quant al restant 63,526% indivís a favor del Consorci per
a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat.
Referència cadastral: 4295805DF2749E0001JW

La participació indivisa del 36,474% propietat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet queda afecta registralment al pagament de la quantitat de
458.912,78 € en concepte de compte de liquidació provisional, més la
quantitat de 64.282,19 € en concepte de IVA provisional; així com
afecta al compte de liquidació definitiva.
Del total del compte de liquidació provisional s’han passat al
cobrament dues quotes per import de 257.505,90 € i 136.504,48 €, Iva
inclòs, que han estat abonades per l’Ajuntament al Consorci, restant
pendent de liquidar definitivament la reparcel·lació.
3.- Les obres d’urbanització de la primera fase de l’ARE que van
finalitzar en data 26 de juliol de 2013 permeten la comercialització de
totes les finques resultants del projecte de reparcel·lació.
El Consell General del Consorci per a la Reforma de la Granvia ha
redactat el plec de bases per a l’alienació de la parcel·la 4b, que es
destinarà a la construcció de 41 habitatges de protecció pública amb
un sostre edificat damunt rasant de 5.615,85 metres quadrats, dels
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quals un mínim de 1.052,70 metres quadrats seran pels usos definits
en l’article 31.2 de les normes particulars de l’ARE La Remunta, i la
resta es destinaran a l’ús d’habitatge en règim de preu concertat, amb
un preu de licitació de 2.446.353 € que resulta de l’aplicació a la
totalitat del potencial de sostre destinat a residencial, d’un preu unitari
de 400€/m2 sostre i a la resta del sostre per a altres usos d’un preu
unitari de 590€/m2 sostre.
4.- El Consorci és propietari pel títol que es dirà dels següents
habitatges situats a l’àmbit de l’ARE la Remunta, concretament a
l’escala A de la promoció de l’avinguda Josep Tarradellas i Joan núm.
242:
PISOS NO ASSIGNATS
Pis
Valor
1r 1a
148.660 €
1r 3a
134.560 €
4t 3a
161.797 €
4t 4a
131.176 €
5è 4a
131.176 €
6è 2a
149.048 €
6è 3a
161.797 €

Títol d’adquisició dels habitatges: Dació en pagament segons
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antonio Bosch
Carrera, en data 19 de desembre de 2012 (protocol 2046), rectificada
per escriptura autoritzada pel mateix Notari en data 13 de juny de 2014
(protocol 808).
Essent d’interès comú establir la forma en la qual es comercialitzarà la
parcel·la 4b i alhora sent també d’interès per l’ajuntament l’adquisició
dels habitatges propietat del Consorci per destinar-los a reallotjament
d’afectats urbanístics, ambdues parts acorden:

PRIMER.- El Consorci com administració actuant en el Projecte de
transformació urbana de l’ARE La Remunta i titular d’una participació
indivisa del 63,526% de la parcel·la resultant 4b del Projecte de
reparcel·lació, serà l’organisme encarregat de dur a terme el
corresponent concurs públic per adjudicar, en règim de compravenda,
la totalitat de l’esmentada parcel·la 4b descrita a l’antecedent 2, a un
preu mínim de 2.446.353 €,.
S’adjunta al present conveni els plecs de clàusules administratives
particulars que regiran el concurs d’alienació de la parcel·la. En el dits
plecs es preveu que l’ajuntament per mitjà dels seus representants en
el Consorci, formarà part de la Mesa de Contractació i haurà de
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ratificar per l’òrgan municipal competent l’adjudicació provisional i
definitiva del concurs, com a requisit per a la seva posterior
formalització. També es regula en els plecs el calendari i forma de
pagament, així com el moment en el qual s’haurà d’atorgar la
corresponent escriptura pública per part del Consorci i l’Ajuntament de
l’Hospitalet a favor de qui resulti adjudicatari.
SEGON.- El Consorci, atès l’interès municipal manifestat a
l’antecedent quart, reserva els habitatges de la seva propietat situats a
l’escala A de la promoció de l’avinguda Josep Tarradellas núm. 242, i
es compromet a alienar-los pel preu exposat als afectats urbanístics
que designi l’Ajuntament. Aquesta reserva es formalitza des del
moment de la signatura del present acord fins a 31 de desembre de
2016, quedant a partir d’aquesta data alliberat el Consorci d’aquesta
obligació poden alienar lliurement els habitatges que no s’hagin
destinat a la finalitat establerta.
I en prova de conformitat els compareixents signen per exemplar
duplicat aquest conveni, en el lloc i data assenyalats a l’emplaçament.”

SEGON.- APROVAR el Plec de clàusules Administratives particulars que han de
regir el Concurs públic per a l’alienació de la parcel·la resultant núm. 4b del Projecte
de Reparcel·lació de l’ARE de la Remunta del Terme Municipal de l’Hospitalet i que
s’adjunten al Conveni d’encàrrec de gestió aprovat a l’anterior punt.
TERCER.- ACORDAR que ha de formar part de la mesa de contractació, que a
l’efecte es constitueixi, un representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
QUART.- ACORDAR que la resolució de l’adjudicació del concurs públic per a
l’alienació de la parcel·la 4b, sigui ratificada per la Junta de Govern Local, com a
requisit previ per a la seva posterior formalització.
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament al Tinent d’Alcalde de Coordinació i
Planificació Estratègica i/o al Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals, per a
signar el Conveni aprovat al punt Primer d’aquest ACORD i tots aquells documents
públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord aprovat.
SISÈ.- COMUNICAR l’acord adoptat al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el què disposa l’article 40.1.c) del
Decret 336/1998, Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
SETÈ.- PUBLICAR els precedents acords al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el què disposa l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya.
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VUITÈ.- TRASLLADAR els precedents acords al Consorci per a la Reforma de la
Granvia.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
21/09/2015 AL 16/10/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7070 AL
8046.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 7070 de data 21 de setembre de 2015 al núm. 8046 de data
16 d’octubre de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 19.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 38 AL NÚM. 41, DEL 29 DE
SETEMBRE I DEL 6, 13 I 20 D’OCTUBRE, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
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ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents al número 38 de 29 de setembre de 2015 i als
números 39, 40 i 41 de 6, 13 i 20 d’octubre de 2015, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES

En relació amb: la moció número 20 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM
L’H i CiU; la moció número 21 presentada pels grups polítics municipals del PSCCP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU; la moció
número 22 presentada pels grups polítics municipals del PSC-CP, CIUTADANS,
ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i GUANYEM L’H; la moció número 23 presentada pels
grups polítics municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC,
GUANYEM L’H, CiU i CUP-PA; la moció número 24 presentada pels grups polítics
municipals de CIUTADANS, PP, GUANYEM L’H i CiU; la moció número 25
presentada pels grups polítics municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E,
ERC i CUP-PA; la moció número 26 presentada pels grups polítics municipals de
CIUTADANS i ICV-EUiA-PIRATES-E; la moció número 27 presentada pels grups
polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H i CUP-PA; la
moció número 28 presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATESE, ERC, GUANYEM L’H i CiU; la moció número 29 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E i ERC; la moció número 30 presentada pels
grups polítics municipals del PP i GUANYEM L’H; les mocions números 31 i 32
presentades pels grups polítics municipals d’ERC, CiU i CUP-PA; la moció número
33 presentada pels grups polítics municipals del ERC i CUP-PA; i la moció número
34 presentada pels grups polítics municipals del PSC-CP, ERC i CiU; es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de començar amb la presentació de totes les mocions, hi ha una
que, en tot cas, no sabem el que votarem, ho dic amb tot el carinyo, però és que la
número 23, que és una moció conjunta de tots grups polítics del Consistori, a
excepció del Partit Socialista, és una moció que es va presentar, que es va fer un
informe jurídic, i en el que en aquests moments, pel que sabem, s’està refent, però
que no..., no sé vostès, però el grup del Partit Socialista, si s’ha de posicionar, no
coneix el contingut de la moció. Jo ho expresso així, si vostès volen procedir i
continuar amb aquesta moció, continuem, però en tot cas, en fi, parlarem d’aquesta
qüestió. Ho dic, perquè hem conveniat dins de la Junta de Portaveus, que es faria la
presentació de totes les que són mocions conjuntes, amb un temps limitat d’un
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minut, comencem per la número 21 i no sé si, en fi, quan toqui el torn de la 23, jo ho
dic perquè estic donant una mica de temps per veure si arriba la moció, però, en fi,
jo miracles no en faig. Sr. Fran Belver, comença per la número 21.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa, para la moción sobre la realización de las obras de la
estación de Bellvitge. Antes de nada, lo que quisiera es agradecer y creo que poner
en evidencia, la importancia que tiene esta obra, esta accesibilidad a esa estación
para los vecinos de Bellvitge-Gornal, prueba de ello es la presencia que tenemos
hoy aquí de este numerosísimo grupo de vecinos.
Miren, nosotros entendemos y siempre hemos creído o entendido ser,
comprensivos con las dificultades económico-financieras del conjunto de
administraciones, siempre hemos sido muy respetuosos y hemos entendido que en
épocas de dificultades las inversiones teníamos que ser muy cautos para ver la que
defendíamos, pero en estos momentos, cuando desde el Ministerio de Fomento nos
anuncian una inversión de 7,8 millones de euros en el entorno de la estación de
Bellvitge, inversión, seguro, necesaria, no entendemos cómo esa inversión no
contempla la accesibilidad de la propia estación. Simplemente es eso.

SRA. ALCALDESSA
Sra. González, para la número 22.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, les contínues retallades del govern de Convergència han provocat supressió de
serveis, proves, reducció de llits, tancament de plantes, així com la pèrdua de més
de 5.000 llocs de treball del sistema públic de salut, generant que les atencions de
la salut i sanitat públiques a Catalunya i a la nostra ciutat, pateixin un deteriorament
creixent, especialment en l’atenció primària. En aquesta moció reprovem les
polítiques que han degradat el servei sanitari públic i demanem l’augment
progressiu de pressupostos destinats a l’atenció primària, un pla de reordenació
d’atenció continuada, la recuperació del personal sanitari i les seves condicions
laborals, incrementar les aportacions de recursos municipals en el servei domiciliari
i d’atenció a les persones, entre d’altres mesures.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
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Sí, nosaltres proposem, conjuntament, la moció per reformular els mitjans de
comunicació de l'Hospitalet, perquè entenem que hi ha una manca de pluralitat, que
es fa sempre servir en ús i benefici només del govern i no hi ha una pluralitat a
nivell de ciutadania i dels demés grups i, a més a més, vull dir, perquè estem en
contra del desmantellament que es va produir dels mitjans en el 2011 i en el 2012, i
el que demanem és reformular aquests mitjans, tornar a estudiar que s’obri la ràdio
de l'Hospitalet, que es concloguin tota una sèrie de..., tot el procés que va haver-hi
de selecció per escollir un nou director de mitjans i es torni a fer una nova selecció
per tirar endavant tot aquest procediment.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, la número 24...
S’escolten crits entre el públic.
A ver, por favor, estamos haciendo la presentación de las mociones y ahora creo
que merecen los concejales su momento, porque es que además el tiempo es
limitado y si además hacemos intervenciones, pues vamos a tener más problemas.
Sr. Monrós, per la número 24.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És una moció perquè els parcs infantils de la ciutat siguin accessibles. El mes
passat aquest Ple aprovava una moció per adherir-nos a la iniciativa META 2017,
any de l’accessibilitat universal, i avui esperem que aquest Ple torni a fer el mateix
amb aquesta moció, que persegueix un objectiu molt i molt clar, que és que tots els
infants, siguin quines siguin les seves capacitats, puguin gaudir d’espais amb jocs,
on poder compartir el seu temps i on aprenguin a viure en igualtat, sense que les
diferències siguin un obstacle.
Per aconseguir-ho no només necessitem que de manera progressiva els parcs
infantils de la nostra ciutat es vagin adaptant als criteris d’accessibilitat universal,
sinó que també cal establir i elaborar un reglament de parcs infantils accessibles,
prèvia consulta amb entitats i associacions de discapacitats, on hi figurin els criteris
i les característiques que han de tenir els parcs infantils adaptats, per tal que
aquests donin la millor resposta a les necessitats específiques de nens amb
diversitat funcional.
Fins el dia d’avui les necessitats específiques d’aquest col·lectiu no s’han tingut en
compte a l’hora de dissenyar els espais de lleure de la ciutat i per això cal que els
parcs infantils de la nostra ciutat vagin incloent de forma natural i no publicitada,
jocs que puguin ser utilitzats per tots els nens, perquè si volem...
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres presentarem la moció pel foment de l’ús de la bicicleta, la nostra ciutat té
un problema de mobilitat i de contaminació, i també tenim un pla director de la
bicicleta que no s’ha complert de moment, el tenim des del 2006, tenim carrers amb
un excés de trànsit de motor i una manca de transport públic i diverses barreres
arquitectòniques que fan difícil la mobilitat a la ciutat. És prioritari per nosaltres,
impulsar la mobilitat sostenible per reduir la contaminació, el seu efecte negatiu en
la salut de les persones i fomentar el respecte al mediambient. També hem de
posar de relleu que el consum de combustibles fòssils, a sobre que dóna
contaminació atmosfèrica, també és un eix d’exclusió social. Considerem necessari
actualitzar aquest pla director de la bicicleta i desenvolupar la xarxa de mobilitat
sostenible, deslligant-lo de les grans infraestructures que s’han de fer en aquesta
ciutat, amb l’assessorament de les entitats i dels usuaris de la bicicleta. Necessitem
un 10% del pressupost de mobilitat i via pública, per tal de prioritzar totes aquestes
mesures.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la número 26 el Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moció sobre ordenances fiscals, en el nostre grup creiem que la situació
de crisis que pateix la nostra ciutat i els nostres barris, el conjunt de la ciutadania,
els diversos índex sobre pobresa a la nostra ciutat i al conjunt de l’Estat, indica que
la crisi continua, la crisi s’aprofundeix i arriba en Espanya, en el 2014, al 30% de la
població, amb 13 milions de persones en situació de risc de pobresa, dos punts
més que en el 2013. Segons l’INE, la pobresa, el llindar de la pobresa, ha pujat del
20,4 al 22,2%, i la pobresa infantil està pràcticament en el 30% en menors de 16
anys, creiem que són dades importants. L’obligació de l’administració pública és
posar tots els seus recursos, té l’obligació legal i moral d’atendre a la població més
desafavorida. En els darrers anys, diverses iniciatives ciutadanes, les ILP, les
marxes, han empès a la lluita contra la pobresa i l’exclusió. Nosaltres demanem, en
definitiva, la tarifació social i l’augment de bonificacions i subvencions a l’ajuntament
i demanem...

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Nieto, se li ha acabat el temps, després tindrà torn per acabar de comentar els
temes. Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És aquesta una moció provinent de la societat civil, amb el suport de més de 3.000
signatures, que defensa un arbre monumental, el pi blanc de la Remunta, de més
de 150 anys d’antiguitat, i que està afectat pel projecte urbanístic de l’ARE de la
Remunta, amb la construcció d’habitatges en aquest emplaçament. Proposem la
declaració del pi blanc de la Remunta, com arbre d’interès local, garantint la seva
conservació in situ, ja que informes d’experts independents desaconsellen el seu
transplantament per l’altíssim risc de mort de l’arbre, aplicant les propostes
alternatives presentades per l’Associació Perseu. Proposem també la creació d’un
catàleg d’arbres d’interès local de l'Hospitalet, un pla especial de protecció del
patrimoni natural per evitar aquestes situacions de vulneració de l’esmentat
patrimoni natural a la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Pot continuar amb la 28.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La grave situación de vulnerabilidad de numerosas familias en paro, sin recursos,
que no pueden hacer frente a las hipotecas, con consecuencias dramáticas de
desalojos, lleva a muchas personas a la desesperación. Para evitar estas injustas
situaciones, la PAH ha elaborado una serie de exigencias que presentamos hoy y
que pedimos sean apoyadas por este Pleno. Se piden medidas de segunda
oportunidad, dación en pago retroactiva, condonación de la deuda, eliminación de
clausulas abusivas, no ejecución de desalojos, alquileres dignos, vivienda
garantizada con alquiler social, asegurar los suministros básicos de agua, luz y gas,
para personas vulnerables. Es esta una moción de conciencia, de humanidad y de
justicia social, es esta una moción de dignidad, como digna es la lucha de la gente
de la PAH, que cada día levanta el puño para demostrar que sí se puede.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Jorge García.
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SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC)
Sí, bona tarda, es un poco absurdo este modelo de presentación de mociones y
que no puedan estar disponibles para los vecinos y se tengan que enterar que
vamos con la lengua fuera. Nuestra moción va en la línea de la promoción de la
energía verde, que l’Hospitalet colabore con cooperativas de energía verde y que
se estudie la posibilidad de contratar el suministro de energía verde para las
dependencias municipales y se haga una implantación progresiva y además se
haga una difusión y promoción entre la ciudadanía, de este tipo de energía. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular, Javier Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Muchas gracias. Traemos a este Pleno, como complemento de ampliación de la
moción de adhesión a la iniciativa Meta 2017, la adecuación de los términos
lingüísticos del ayuntamiento en materia de accesibilidad. Siempre se ha tenido a la
discapacidad concebida, de manera genérica, por la mayoría de personas, como
una consecuencia de una deficiencia fisiológica.
Ya en los años 60 el propio colectivo concibió entonces que la discapacidad
reincidía sobretodo en las estructuras sociales que no tienen en cuenta la auténtica
necesidad de las personas y las excluyen de la participación de la vida colectiva. A
través de esta nueva dimensión, en España, frente a discursos médicos y
sociológicos, ha surgido el de la diversidad funcional, que defiende la vida
independiente y pretende rechazar el calificativo de personas sin discapacidad,
concepto ya no asociado a una carencia, sino a un desenvolvimiento cotidiano
diferente, al considerarlo como normal socialmente.
En 2001 se constituye en España el “Foro Vida Independiente” que es una
comunidad virtual con el objetivo de convertirse en un espacio reivindicativo y de
debate, a favor de los derechos de hombres y mujeres con todo tipo de
discapacidad. Lo más importante…

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Martín. Per a la número 31, Sr. García.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC)
Fa 75 anys que el President Lluís Companys va ser assassinat, una mort que va
esgarrifar el món, ja que ha estat l’únic president escollit democràticament, que ha
estat afusellat en l’exercici del seu càrrec. L’únic delicte del President Lluís
Companys va ser que va ser President de la Generalitat i ser una persona
compromesa amb les classes populars i defensor de la democràcia, de la llibertat i
de la igualtat d’oportunitats. 75 anys després del seu assassinat, encara no s’ha
anul·lat el judici franquista que va condemnar-lo a mort, un fet que demostra la
feblesa democràtica d’un estat espanyol que no es capaç d’anul·lar sentències
franquistes i restablir la figura de persones que, com Lluís Companys, van perdre la
vida per defensar la llibertat. Amb aquesta moció el que fem és demanar que
s’anul·li el judici franquista que va condemnar a mort al President Lluís Companys i
també demanem que es reinstauri l’honor del President Lluís Companys.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Monrós, estem a la 32.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera
Rigau. El 9 de novembre de 2014 i per primera vegada a la història, els catalans i
les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur
polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828
catalans i catalanes vam acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat
pel civisme i la democràcia. La resposta de l’estat espanyol, a través de la fiscalia
general de l’estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur
Mas, la vicepresidenta i la consellera de Governació i Relacions Institucionals,
Joana Ortega, i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres van rebre la imputació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per
l’organització del 9N i van ser citats a declarar, en el cas del President Mas el dia 15
d’octubre, quan es commemora el 75 aniversari de l’afusellament del President
Companys. Se’ls acusa de quatre delictes, desobediència, obstrucció a la justícia,
usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació, amb unes
possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Giménez, per a la número 33.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la 33, voldríem fer una esmena ara mateix, “in voce” es diu, en el
segon paràgraf, allà on deia: “No obstant, l’Estat Espanyol ha demostrat una
actitud.../...”, canviar el terme estat espanyol per: “.../... els diversos governs de
l’estat espanyol al llarg dels darrers 40 anys han mantingut.../...”.
Bé, el grup municipal de la CUP– Poble Actiu hem impulsat aquesta moció en
suport al dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, amb la voluntat que el
Ple de l’Ajuntament expressi de forma inequívoca un compromís amb el dret
inalienable a la lliure determinació de tots els pobles del món, inclosa la nació
catalana.
Entenem que l’Ajuntament de la segona ciutat més important de Catalunya no pot
restar al marge del procés que hores d’ara estem vivint com a catalans i catalanes.
No podem ignorar l’anhel de llibertat de tot un poble.
Així mateix, cal denunciar, també des del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
l’escassa qualitat democràtica del govern de l’estat. Un estat que coarta de manera
sistemàtica el dret de participació i de lliure expressió dels pobles d’arreu de l’estat,
tot emprant arbitràriament i de forma partidista els mecanismes legals, judicials i
policials per fer callar la veu de la dissidència.
La manca de reconeixement del dret a un referèndum...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. García, ja em sembla que és l’última conjunta i acaba la
marató.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, la moció sobre el carrer Xipreret, és tasca d’aquest ajuntament i de totes les
forces polítiques, vetllar per la conservació del patrimoni històric i arquitectònic de la
nostra ciutat, per transmetre aquest llegat a les generacions futures. Amb aquesta
moció que presentem volem fer dues coses, refermar i fer avançar el compromís de
preservar el carrer Xipreret, el carrer més antic de la nostra ciutat, així com també
preservar les nostres arrels com a ciutat. Cal recordar que en el carrer Xipreret hi ha
més de 27 elements protegits en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, el
PEPPA. I també en aquesta moció el que fem és demanar impulsar la revisió del
PEPPA i la modificació de l’actual PERI, amb l’objectiu de preservar, protegir i
rehabilitar el carrer Xipreret en el seu conjunt i en un entorn peculiar i únic.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem fet ja la presentació o semipresentació de les mocions, ara seria el
torn de tots els grups perquè es puguin posicionar respecte a totes aquestes
mocions.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, faig primer la votació de cadascuna d’elles i després... En relació a la 21, 22, 23,
24, 25, votarem a favor, en la 26 votarem en contra, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33
votarem a favor i 41 a favor també.
En relació a la 21, tornar a demanar la realització de les obres de millora de
l’estació de Bellvitge. La connexió entre els barris de Bellvitge i Gornal i el
soterrament de les vies, hi estem a favor. Però també hem de dir que des del 2004 i
fins al 2010, el PSC i el PSOE van governar alhora les tres administracions
implicades i durant aquests anys es van dedicar, uns i altres, PSC i PSOE es van
dedicar a proclamar públicament que farien les obres de soterrament de les vies, al
seu pas per l'Hospitalet. I què va passar durant aquests anys, se’ls hi van fer curts
aquests anys? Suposem que se’ls hi van fer curts, no van tenir suficient amb tots
aquells anys de govern a les tres institucions, però si que ho van aprofitar per omplir
de titulars la premsa local amb promeses, promeses i promeses.
I aquí tenim unes quantes: “El soterramiento de la vía, del 2007, de Vilanova
comienza en diciembre”, 2007; “Los planes de mejora llegan a todos los barrios”,
2007 també; “El soterramiento de las vías de RENFE se iniciará este año”, març del
2007 també; “Soterrar vías para zurcir l’Hospitalet” diria que és del 2008 aquesta;
“En 2008 empezará el soterramiento de las vías”, 2007 i en el 2008 ens deien que
començarien el soterrament de les víes, 2008, estem en el 2015 acabant; “Los
presupuestos del Estado para 2010 contemplan el soterramiento”, 2010, mare de
Déu. Portava quinze o vint més, jo crec que fins aquí ja és bastant il·lustratiu.
Després d’uns anys de no governar l’Estat i d’uns quants intents de negociació poc
fructífers, que hem vist últimament, sembla, amb el ministeri de foment del Partit
Popular, ara, a dos mesos de les eleccions estatals, ens presenten una moció que
saben que no tindrà cap recorregut i ho fan amb la mateixa lògica de sempre, una
lògica electoralista i de sucursal de partit estatal, obrint una disputa inútil i antiga,
entre els partits del règim del bipartidisme, per tal de mobilitzar a les seves bases i
esgarrapar algun vot a la nostra ciutat. Molt trist tot plegat.
Però tot i així, nosaltres votarem a favor de la proposta i ho farem pels nostre
compromís amb els i les veïnes de l'Hospitalet que no es mereixen viure a una
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ciutat, a Bellvitge i a d’altres barris, partida en 3 trossos, i el Gornal també, perdó. I
també ho farem, venia ara, pels veïns dels barris del Gornal i Bellvitge, que tampoc
es mereixen els accessos de l’estació de la Renfe, als que els diferents governs de
l’Estat espanyol els han condemnat durant els últims anys, durant tota la
democràcia pràcticament. Votem a favor.
En relació a la 22, el grup municipal de la CUP–Poble Actiu votem a favor de la
moció en defensa d’una atenció sanitària pública de qualitat. No obstant, volem fer
algunes observacions:
La CUP–Poble Actiu defensem un model de sanitat de titularitat i gestió 100%
públiques, universal, sense exclusions, ni discriminacions. Trobem a faltar a la
moció alguna proposta per lluitar contra l’exclusió sanitària. Les lleis que regulen la
sanitat no garanteixen l’accés universal a la sanitat per un sector cada vegada més
ampli de la població. Aquesta situació de marginació és fomentada pels centres
sanitaris propis de l’ICS i, sobretot, per tots aquells concertats, una gran part del
sistema sanitari.
Una possible mesura per facilitar l’accés als serveis bàsics de salut a la població
migrada que viu al nostre municipi i no disposa de papers, és facilitar des de
l’Ajuntament el seu empadronament sense restriccions, moció que vam aprovar al
mes de juliol passat i de la qual jo encara, i crec que molts de nosaltres, encara no
sabem res.
La CUP–Poble Actiu no ens conformem amb demanar un augment progressiu del
pressupost destinat a l’atenció primària de salut, exigim una reforma del sistema
sanitari apostant per un sistema de titularitat i gestió exclusivament pública.
D’aquesta manera facilitem la transparència en la gestió i no derivem diners públics
a centres privats, tot convertint la salut en un suculent negoci.
No volem que la demanda d’incrementar les aportacions de recursos propis
municipals en els serveis domiciliaris i d’atenció a les persones, es tradueixi en una
derivació de diners públics a fundacions privades, amb molt poc control efectiu
públic. Volem saber si hi ha fundacions privades que gestionen aquests serveis
domiciliaris i d’atenció a les persones. Sota quines condicions es presten aquests
serveis, quines són les condicions laborals del personal contractat per aquestes
fundacions.
Tal vegada caldria preguntar-se si no seria més eficient oferir aquests serveis
directament des del sector públic i, per tant, plantejar-nos la necessitat de
remunicipalitzar els serveis d’atenció a les persones. Defensem una vida digna a
totes les etapes de la vida, sobretot en un moment en el que es redueix a les
persones de major edat a càrregues. Cal fer front a la mercantilització que es
practica amb aquest tipus d’usuaris en l’àmbit sociosanitari. Cal reivindicar també
una atenció adient a cada persona fora de la lògica del sistema privat que només
cerca fer negoci amb la salut de les persones.
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En relació a la 26, bé, la votem en contra i donarem uns quants motius. L’IBI és una
de les fonts d’ingressos més importants de l’Ajuntament juntament amb les
transferències. En un moment d’emergència social com l’actual cal mantenir el nivell
d’ingressos de les administracions públiques per tal de garantir uns serveis públics
gratuïts, de qualitat i universals sense exclusions ni discriminacions. I també per
afrontar les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
Tot examinant els acords proposats a la moció observem que és incongruent
sol·licitar incorporar elements com ara la renda del propietari al càlcul del valor
cadastral d’una finca, per tant, la revisió del cadastre no s’ha de fer, en cap cas, en
base al factor de renda del propietari. La renda és un valor molt fluctuant i no
reflecteix en cap cas el valor objectiu d’una finca o un habitatge. Això no és factible
ni gens eficient, generaria molts costos de gestió i de control administratiu i fiscal.
El tercer acord demana baixar un 5% el tipus aplicable sobre l’IBI per aquest 2016.
No estem d’acord amb una política de rebaixes d’impostos si no va acompanyada
d’altres mesures que compensin aquesta disminució en els ingressos. Caldria en
primer terme fer un estudi per calcular l’impacte econòmic d’una mesura de rebaixa
d’impostos: quants diners deixarà d’ingressar l’Ajuntament en un context de crisi
social com el que estem vivint. I d’altra banda, caldria establir paral·lelament altres
mesures per compensar aquesta disminució dels ingressos, mesures d’eficiència en
la gestió de l’administració, priorització en les despeses, transparència en la gestió
dels tributs, entre d’altres.
Els acords quart i cinquè demanen ampliar les bonificacions i les subvencions
sense concretar cap xifra, ni definir els criteris d’aplicació d’aquestes bonificacions i
subvencions no hi estem d’acord. Demanem rigor a l’hora de plantejar mesures
fiscals. Quan parlem d’aplicar bonificacions i subvencions sobre els tributs, la
manca de concreció deriva en el fet que s’acaba beneficiant de la rebaixa
d’impostos tothom, amb independència del seu nivell de renda, la qual cosa
significa disminució molt significativa dels ingressos per a l’administració pública. I
és, a més a més, una política fiscal que no contribueix gens ni mica a la
redistribució de la riquesa, ni a sostenir l’Estat del Benestar.
28, suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge, bé, volíem fer
uns breus antecedents per entendre on estem avui en aquest tema.
Al maig del 2012 es crea la taula d’intermediació hipotecària per donar resposta a
l’increment de processos d’execució hipotecària, aquesta ha quedat en no res. El
PSC diu que les PAH van formar part d’aquestes taules, a nosaltres no ens consta.
Arran d’aquesta taula d’intermediació, s’elabora un pla d’accions per l’Habitatge
2013-2015.
El 28 de gener de 2014 s’aprova aquí, en aquest Ple, s’aprova una moció
impulsada per PSC i ICV-EUiA, per sancionar a les entitats bancàries per mantenir
deliberadament buits els pisos que tenen en propietat. A dia d’avui, octubre del
2015, encara no s’ha sancionat a cap entitat bancària. ¿No farem menció en cap
moment a aquesta moció aprovada pel Ple fa un any i mig? ¿No farem menció
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d’això mai? ¿no en parlarem mai d’això? ¿De què serveix que seguim aprovant
mocions on assegurem que prendrem tota una sèrie de mesures, si després no les
complim? Què estem fent? ¿Per què aprovem mesures com aquestes?
Al juny del 2014 la PAH de l'Hospitalet es reuneix amb els regidors de Benestar
social i Família i d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i també portaveu del PSC
i en aquesta reunió el portaveu del PSC declara obertament que l’ajuntament en
cap moment no ha tingut intenció de sancionar a les entitats bancàries, sinó de
negociar amb elles, no ha tingut intenció tot i que va aprovar una moció que així ho
acordava. ¿Què és el que han aconseguit després de més d’un any i mig de
negociacions amb la banca? Que ens ho expliquin.
L’Ajuntament diu que ja disposa de 100 habitatges per cobrir les necessitats
habitacionals dels afectats de les execucions hipotecàries ¿on són aquests pisos?
¿Són suficients? Si són suficients, i creiem que els treballadors de serveis socials
d’Atenció Primària tenen molt clar que no ho són, són absolutament insuficients per
cobrir necessitats dels nostres veïns i veïnes ¿Per què existeixin tants casos
d’ocupació de pisos als nostres barris, pisos “patada”, que tots coneixem, a tots els
nostres barris, per part de persones i famílies desnonades dels seus pisos de
propietat o incapaces de sostenir econòmicament uns lloguers abusius del mercat
del lloguer privat? ¿Per què existeixen aquests “pisos patada” si tenim molt clar que
amb les 100 vivendes que ens ofereix la banca, sense amenaces i sense
denuncies, tindrem suficient per cobrir totes les carències dels nostres veïns?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La primera em sembla que és la 22, la moció en defensa d’una atenció sanitària
pública de qualitat, votarem en contra...

SRA. ALCALDESSA
Bé, no és la primera.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
De les que jo no he subscrit.

SRA. ALCALDESSA
Val, val, d’acord, sí, sí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Faig el posicionament, perquè les altres les voto a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Val, val, comencem a comptar el temps.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Llavors, faig el posicionament de les que no m’he subscrit. Quan a la 22, la moció
en defensa d’una atenció sanitària pública de qualitat, votarem en contra, la moció
que presenta el grup municipal d’Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates a l’ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat conté un seguit de prejudicis que no s’ajusten...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Jordi, un moment, a veure, si us plau, por favor, a veure, si us plau, disculpeu, però
això no és una assemblea, el Sr. Monrós, no és que jo vulgui ara fer cap defensa...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La moció de Bellvitge la subscrivim a favor Convergència i Unió, ho he dit des d’un
principi.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment Sr. Monrós, a veure, estava jo fent ús de la paraula, no em
talli, perquè si no ja...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Perdoni Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Ell s’estava referint a una altra moció, no a la moció de les vies, si es por lo que
ustedes están aquí...
S’escolten crits entre el públic.
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A ver, por favor, yo les pido que escuchen las intervenciones, cuando hayan
intervenido todos los grupos, si ustedes quieren aplaudir o gritar, daremos un
momento para que hagan lo que consideren, pero les pido por favor, porque los
concejales y los portavoces tienen un tiempo...
S’escolten crits entre el públic.
Bueno, pues me parece muy bien, pero...
S’escolten crits entre el públic.
Mire, oiga, si usted viene al Pleno tiene que respetar la normativa que nosotros
tenemos establecida, si usted quiere hablar directamente con los concejales, pues
no es el momento más adecuado, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar,
para debatir, para hacer reuniones y para hacer asambleas, hoy es el Pleno
municipal y es el momento en el que los concejales de este Consistorio se
posicionan respecto a diferentes temas que como ustedes han podido observar,
son muchos y también de gran interés para los vecinos y vecinas, quizás unos con
más interés y otros menos interés. Ahora estamos en el turno del Sr. Monrós, que
es el representante de Convergència, para que se posicione respecto a las
mociones que se acaban de presentar y les ruego por favor que estén en silencio.
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Alcaldessa. La moció que presenta el grup municipal d’Iniciativa-Esquerra
Unida-PIRATES a l’ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, conté un seguit de
prejudicis que no s’ajusten en absolut a la realitat del nostre país. És evident que
vostès fan un relat populista que s’ajusta al seu discurs polític, però la realitat és
tossuda i acaba per imposar-se. No són certes les retallades en l’atenció primària
que es denuncien a la moció, sembla que el grup municipal es vol fer ressò de les
denuncies...
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, tranquilícense, a ver, yo creo que la democracia…
S’escolten crits entre el públic.
Venga, vamos a ver, momentos para hablar de todos los temas, no es este el
momento,
S’escolten crits entre el públic.
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Por favor, bueno, a ver, por favor, aquí hay personas que son vecinos que quizás
no han venido nunca al Pleno, pero también estoy escuchando intervenciones por
parte de algunos dirigentes de asociaciones que sabéis perfectamente que hay un
tiempo para cada cosa. Os pido, por favor, a todos, vecinos, presidentes y
responsables de entidades, que respetéis las intervenciones de los concejales, si
no, en fin, no vamos a acabar nunca y no nos vamos a entender. También le pido,
por favor…
S’escolten crits entre el públic.
A ver, Piñar, esto no es una asamblea, por favor, vale, ya está bien, hombre, un
poquito de por favor. Yo también les pediría a todos los concejales que no entren a
determinadas cuestiones, porque están provocando también que el público
intervenga.
Sr. Monrós, si us plau.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, com que veig que la llibertat d’expressió està coartada, doncs ja he fet el meu
posicionament sobre aquest tema, veig això de poder parlar no funciona i, per tant,
seguirem endavant...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós si vol, si us plau.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, Sr. Monrós no sap que ha de fer, perquè, evidentment, si no es deixa parlar, no
es deixa parlar.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo crec que ara té moment de tranquil·litat per poder parlar.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, sí, sí, el moment ja l’han aixafat, cap problema. La moció de foment de l’ús de la
bicicleta a l'Hospitalet, votem a favor, qualsevol persona que hagi fet ús dels carrils
bici de la nostra ciutat, haurà pogut comprovar que aquests no són ni pràctics, ni
segurs. De fet, al juliol de 2010, des de Convergència ja vam presentar una moció
que va ser aprovada per unanimitat, instant a l’ajuntament a aplicar les mesures per
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connectar millor els carrils bici amb els altres itineraris, i perquè garantissin la
seguretat vial. Tanmateix veiem que aquesta és una assignatura d’aquelles que va
quedant pendent curs rere curs i per això avui tornem a donar suport a una moció
encaminada en aquest sentit, i esperem que aquesta vegada no només puguem
aprovar-la tant en quant al nombre de vots que tindrà la moció, sinó que també
esperem poder aprovar d’una vegada per totes aquesta assignatura que tant se’ns
resisteix que es diu mobilitat sostenible.
Quant a la moció sobre les ordenances fiscal, la votem a favor, la 26.
La 27, la moció per a la protecció del pi de la Remunta, també la votem a favor i
també vull fer un aclariment sobre el tema. Nosaltres sempre hem dit, tot i que hi ha
diferents informes que contradiuen certes coses, que nosaltres estem per la
preservació d’aquest pi, però també alhora estem per la preservació de poder fer
una construcció de pisos de protecció oficial i que una cosa no col·lisioni amb l’altra.
I, per tant, sempre hem dit i ens continuem manifestant en aquest tema, que si és
possible fer les dues coses, nosaltres estem a favor d’aquestes dues coses, en el
cas contrari, evidentment nosaltres no, jo des d’aquí no sóc un tècnic per poder
decidir tot allò que s’està estudiant en aquesta moció, però torno a repetir, si és
possible la preservació i la volumetria de la construcció proposada, nosaltres la
votem a favor per aquest motiu.
Quant a la número 29, la moció per a la promoció de producció i consum d’energia
verda a l'Hospitalet, la votem a favor.
Quant a la 30, la moció per adequar la terminologia lingüística de l’ajuntament en
matèria de accessibilitat, la votem a favor, doncs no només és una terminologia
proposada pels mateixos afectats, sinó que a més creiem que utilitzar una
terminologia no negativa, com ho és diversitat funcional, també contribueix a fer un
canvi conceptual, que és molt necessari a la nostra societat.
I em sembla que em queda la 33, que és la moció en suport al dret a
l’autodeterminació del poble de Catalunya, la votem a favor, votem a favor
d’aquesta moció, perquè és el nostre compromís amb la democràcia, amb el 9N i,
en definitiva, amb el dret a decidir, que és inqüestionable. Tanmateix sí que volem
deixar constància del nostre desacord amb la part expositiva de la moció, la qual fa
algunes afirmacions amb les quals no hi podem estar d’acord. Tot i així, com que al
final el que votem són els punts de la moció, reiterem el nostre suport.

Essent les 18.49 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, nosaltres vam arribar aquí a l’ajuntament amb una sèrie de compromisos, el
mes passat vam presentar a través de l’Associació Sumem, un compromís en el
tema de l’accessibilitat universal per la Meta 2017, hem vist que en aquest Ple els
altres grups s’han unit a aquesta iniciativa i han començat a presentar mocions que
van en aquest sentit, estem supercontents i convidem a fer el pas següent que és
fer un pla real d’accessibilitat universal per a la nostra ciutat que ho englobi tot.
El tema dels parcs infantils que ha parlat Jordi, bé, si parlem amb la gent
d’urbanisme ens dirà que aquests parcs nous que han fet sí que estan adaptats per
tota classe de nanos i, bé, un cop parles amb les associacions, parles amb el
defensor del ciutadà, et fan veure que realment no és així, que hi ha un gronxador
que diuen que és adaptat, però et trobes amb la peculiaritat que si la mare també té
algun tipus de discapacitat, doncs aquest nen no podrà gaudir d’aquest gronxador i
sí que hi ha jocs que estan preparats perquè una persona tota sola, vagi en cadira
de rodes o tingui qualsevol tipus de discapacitat, pugui gaudir d’aquests
gronxadors.
Nosaltres en aquest Ple ens hem unit en el tema també del soterrament de les vies,
perquè a part també parlem de la construcció d’un ascensor, que és necessari
perquè la gent pugui accedir a aquesta estació, recordem que és l’única estació de
tota la línea que encara no té preparat el tema de l’accessibilitat.
També ens hem unit en una moció amb el PP, que parla també del tema
d’accessibilitat i bé, ens hem unit com sempre, ens hem anat unint a totes les lluites
que són en la sanitat, lluites en el dret a l’habitatge, com farem sempre i hem fet
sempre.
Després, dels temes de les mocions on no estem, em sembla que la primera era la
25, que la 25 era sobre l’ús de la bicicleta a l'Hospitalet, votarem a favor, com no
podia ser d’una altra forma.
A la 26, que és la d’ordenances fiscals, bé, en aquest tema ens abstindrem i
m’agradaria també explicar una mica el per què. Més enllà que podem considerar si
aquest és l’espai o no per debatre aquest tipus de taxes i d’impostos, sí que ens
agrada que es generi el debat i començar a treballar amb aquest tema i fer un punt
de consens i que parlem tots sobre on hem de dedicar les bonificacions i què s’ha
de fer, però ens ha sobtat una mica el punt on sí que s’indicava el 2% justament, no
entenem per què, qui ha de decidir si ha de ser una reducció d’un 2% o d’un 5% o si
podem buscar alternatives que sigui baixar un 5 del residencial per pujar un 15 d’un
altre lloc. Jo el que sí convidaria és a què, quan fem aquest tipus de propostes, fos
una proposta perquè treballem junts, és que a part em fa gràcia perquè quan
parlem certs grups que hem aparegut aquest any, parlant de participació, de posar
consensos, doncs entrem en aquest tema, parlem, seiem tots, seiem amb el
govern, i parlem de quins són els criteris que hem de seguir per ser justos i perquè
l'Hospitalet tingui un sistema just de taxes.
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Després em sembla que la següent era la 29, que és la promoció de producció i
consum d’energia verda, votarem a favor, a part que és una moció que ens agrada
molt, perquè va amb el tema d’identitat de ciutat i sempre estarem a favor
d’aquestes iniciatives.
A la 31, que és la d’anul·lar la Sentència contra el Molt Honorable President Lluís
Companys ens abstindrem.
A la moció de suport al President Mas, votarem en contra.
A la 33, que és la moció en suport al dret a l’autodeterminació, com han fet aquest
canvi que vam demanar de l’Estat Espanyol al govern de l’Estat Espanyol, votarem
a favor i direm que l’autodeterminació també parla ja no només de sobirania, sinó
que també parla de temes com sanitat, com educació, i nosaltres estem molt a favor
que la gent pugui decidir quin model de cada situació d’aquestes pot tenir al seu
país.
Després falta la 41 que votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció número 21, sobre la millora de l’estació de Bellvitge i també del
soterrament de les vies de Bellvitge-Gornal, som signants d’aquesta moció, però sí
que m’agradaria fer alguna consideració, alguna consideració que des d’aquest
grup polític, des d’Esquerra Republicana, al Congrés dels Diputats i concretament a
través d’en Joan Tardà, en els diferents pressupostos de l’Estat, tant a l’època que
governava el Partit dels Socialistes, com el Partit Popular, hem presentat diferents
tipus d’esmenes per fer efectives aquestes millores d’accés a l’estació i també el
soterrament de les vies. Malauradament, tant el govern del Partit dels Socialistes
anteriorment, com l’actual govern del Partit Popular, han incomplert el compromisos
amb els ciutadans de l'Hospitalet de Llobregat.
Respecte a la moció 22, la moció en defensa a l’atenció sanitària de qualitat, el
nostre grup votarà a favor del punt número 2 i del punt número 3, i s’abstindrà
també en el punt número 1. En aquest sentit, des d’aquest grup polític defensem la
sanitat pública i voldríem fer una sèrie de consideracions. Avui Catalunya pateix
unes retallades injustes, degut a què està patint un espoli fiscal de més de 15.000
milions d’euros a l’any, que equival a un 7% del producte interior brut. Aquestes
retallades que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya...
S’escolten crits entre el públic.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
A veure, si us plau, perdonin, escolteu una cosa, jo crec que l’Alcaldessa ho ha dit.
Perdón, esto no es ni una asamblea, ni es el mercado, o sea, aquí no estamos
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subhastando nada, les pido que o respetan o tendremos que desalojar la Sala,
ustedes mismos, yo creo que les estamos pidiendo respeto, porque los
posicionamientos son de los representantes legales.
S’escolten crits entre el públic.
Escúcheme, perdone, usted no tiene la palabra, si no le tendré que pedir que
desaloje la Sala ¿está claro?
Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Sra. Perea. Com deia abans, els ciutadans de Catalunya pateixen un
espoli fiscal de més de 15.000 milions d’euros, que representen un 7% del PIB i, a
més a més, pateixen unes retallades injustes, imposades pel govern de Madrid a
través del límit del dèficit. Si l’Estat Espanyol pagués el deute que té amb
Catalunya, el pressupostat en els pressupostos, que són més de 5.000 milions, els
catalans i les catalanes no tindríem aquest tipus de retallades.
I per això nosaltres volem la independència, perquè la independència per nosaltres
no és...
S’escolten crits entre el públic.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
A veure, jo..., a ver, perdonen, miren, cada vez que hablen, pararemos las
intervenciones de los concejales, podemos salir de aquí a las cuatro de la mañana,
como quieran.
Sr. García, jo també li demano que no escalfi...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Jo, perdoni, estic posicionant-me.
SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Anem a fer intervencions amb la idea de defensar el que hem de defensar i prou,
gràcies, pot continuar.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Com deia abans, nosaltres volem la independència no per canviar banderes, sinó
únicament per tenir tots els nostres recursos econòmics i poder decidir i millorar,
entre d’altres coses, la sanitat pública i les polítiques socials.
Sobre la moció 24, la moció sobre els parcs infantils de la ciutat, compartim aquesta
moció i votarem a favor de la progressivitat perquè es facin efectius els criteris
d’accessibilitat universal. I ja que parlem també de parcs infantils, doncs també ens
agradaria que alguns elements, com el que ha hagut al parc de la Serp, la porteria
que encara continua al parc de la Serp i que ara fa una setmana..., no continua?
Doncs bé, volíem que es retiressin si hi ha aquests elements als diferents parcs a
nivell de la ciutat.
I sobre la moció dels mitjans de comunicació, que nosaltres també hem presentat
amb les diferents forces polítiques, menys el Partit dels Socialistes, doncs també
manifestar la nostra satisfacció, perquè avui obrim una nova etapa en els mitjans de
comunicació locals, ja que a l’anterior legislatura es va tancar la ràdio local, ràdio
l'Hospitalet, amb més de 30 anys d’història, avui obrim el procés de recuperar la
ràdio local i establir uns nous mitjans de comunicació que siguin plurals, objectius,
de proximitat i independents, un model de mitjans de comunicació que hem de fer
entre tots i totes i que també hem de fer amb els professionals. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Falta el posicionament sobre un parell de mocions. A ver, sobre la 26, sobre
ordenanzas fiscales, desde Esquerra compartimos las líneas generales del
diagnóstico de la situación actual, para muchas familias de nuestra ciudad, la grave
crisis económica que sufrimos comporta un crecimiento de la pobreza y del riesgo
de exclusión para muchos vecinos. El IBI es una de las principales fuentes de
ingreso de los ayuntamientos y ayudan a mantener los servicios públicos. Creemos
que todas estas modificaciones y bonificaciones del IBI, se deberían hacer en un
marco general de discusión de ordenanzas, precios y tasas, de cara a los
presupuestos del año que viene, de manera más general, y por coherencia con lo
que ya manifestamos en el Pleno anterior respecto a la modificación del IBI que
propuso el Partido Popular, nos abstendremos.
Y respecto a la moción 30, para adecuar los términos lingüísticos del ayuntamiento
en materia de accesibilidad, compartimos esta necesidad para avanzar en un
lenguaje inclusivo, no negativo y no discriminatorio peyorativo, como pueden ser los
términos discapacidad o minusvalía, y adoptar el término de diversidad funcional,
que no comprende únicamente a un colectivo específico, sino que nos incluye a
toda la sociedad, reconociendo nuestra propia diversidad. Muchas gracias.

Essent les 18.58 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción 21, será de la última que me posicione, sobre el tema de la
estación de Bellvitge. Votaremos a favor de la número 25, sobre el fomento de la
bicicleta. Votaremos a favor sobre la modificación de las ordenanzas fiscales. Nos
abstendremos sobre la Ley reguladora del “dret a l’habitatge”, consideramos que
ahora se abre un nuevo mandato a nivel legislativo, a nivel de Parlamento español
y, por tanto, serán esas nuevas mayorías quienes decidan las prioridades. Nos
abstendremos también sobre la “producció i consum d’energia verda”. Votaremos
en contra, una vez más, sobre la Sentencia de Lluís Companys, sobre el “suport” a
la vicepresidenta Ortega y a la consellera Rigau, porque entendemos que han
incumplido la Ley y, por tanto, tiene que caer todo el peso de ella sobre ellos.
Votaremos también en contra del “dret a l’autodeterminació”. Y, finalmente,
votaremos a favor de la preservación de la calle Xipreret, consideramos que todo lo
que sea el mantenimiento de nuestro entorno y de nuestra historia, es positivo para
los ciudadanos y, por tanto, también es positivo para nosotros.
Respecto a la moción de las vías, yo, para empezar, quiero hacer un inciso y no
entiendo cómo desde la alcaldía, desde la Alcaldesa, como desde la Teniente de
Alcalde, están constantemente pidiéndoles a ustedes que se callen, cuando es el
Partido Socialista, y en concreto el Sr. Graells, quien ha motivado que ustedes
estén aquí hoy, a través del Sr. Roque de la Asociación de Vecinos, eso es así…
S’escolten crits entre el públic.
Por tanto, yo lo que les diría es que si ustedes los traen, al menos déjenles hablar y
expresarse, eso es lo que yo creo que debería ser.
Luego quería, antes de empezar mi argumentación sobre el tema de las vías, me
gustaría explicarles a algunos de ustedes, porque quizás no lo sepan, por qué están
ustedes hoy aquí. Muchos de ustedes creen que ustedes, de manera muy legítima,
vienen a reivindicar el tema de los ascensores y el tema del soterramiento de las
vías, cosa que desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, nos
parece del todo legítimo y ustedes tienen todo el derecho a venir aquí las veces que
haga falta para reivindicar esto o lo que ustedes crean conveniente.
Pero bajo nuestro punto de vista, ustedes están aquí porque el Partido Socialista
les ha traído por dos motivos concretamente. Uno, es para desviar la atención
sobre un hecho histórico al que se va a dar lugar en este Pleno de hoy, y es que por
primera vez todos los grupos de la oposición presentamos una moción conjunta
para reformular el tema de los medios de comunicación públicos.
Queremos que se reconozca la labor de los trabajadores, queremos que se reabra
la radio, queremos y pedimos rigor y pluralidad informativa y queremos garantizar la
participación de todos los agentes sociales de esta ciudad, en los medios de
comunicación públicos, queremos que los medios de comunicación públicos dejen
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de ser un mero instrumento del Partido Socialista, para vendernos motos y explicar
sus presuntos logros.
Esto que parece tan sencillo, es un hecho histórico en este Pleno, que se apruebe
esta moción en democracia en este ayuntamiento. Por tanto, repito, que toda la
oposición presentamos esta moción, para que el gobierno de la ciudad rectifique en
sus políticas de comunicación, porque a nuestro entender, ustedes ahora mismo
están siendo utilizados para tapar la moción sobre el tema de medios de
comunicación.
En segundo lugar…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sra. Esplugas, siga por favor.
S’escolten crits entre el públic.
A ver, por favor, por favor, Sra. Esplugas, siga.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En segundo lugar, nosotros creemos que el Partido Socialista les ha traído hoy a
este Pleno, para salvarle los muebles en las próximas elecciones generales, porque
presentar esta moción a dos meses de las elecciones generales, el único objetivo
que tiene es electoral. Y además, se da la circunstancia que desde las elecciones
municipales, pues parece que el Partido Socialista, pues está perdiendo fuelle, y ya
el 27 de septiembre, por primera vez en esta ciudad, el Partido Socialista no fue el
partido más votado y eso hace que busquen y inciten a la gente a venir al Pleno a
liar jaleo, como están haciendo hoy.
Saben lo que pasa además, que en este Pleno era fundamental que ustedes
vinieran, por qué, porque hay el Pleno del tema de medios de comunicación. El
Pleno del mes que viene, es el Pleno de presupuestos y el gobierno de la ciudad
quiere subir el IBI, entonces no les interesa que estén, les interesa que estén este
mes, y en el mes de diciembre ya es demasiado justo para el voto socialista. Con lo
cual están ustedes aquí con el único objetivo de salvar los muebles al Partido
Socialista.
Dicho lo cual, voy también a refrescarles la memoria, porque aquí ha venido…
S’escolten crits entre el públic.
Veniu, veniu, el mes que ve veniu també, clar que sí, hombre.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, a ver…
S’escolten crits entre el públic.
Si ustedes no se callan y no guardan silencio…, yo le pediría a la Sra. Esplugas que
no entrara en según qué temas, porque, Sra. Esplugas, un poquito de respeto a los
vecinos, que los está tratando de borregos, un poquito de respeto, ya está bien. A
ver, aquí de manipulados, Sra. Esplugas, que usted hable de manipulación me
parece un poquito fuerte. De todas maneras, pido por favor que se callen, que
guarden silencio y que escuchen la intervención de la Sra. Esplugas, porque creo
que vale la pena. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
¡Hombre, y tanto! Dicho lo cual, me gustaría refrescarles la memoria diciéndoles
que aquí ha venido el Partido Socialista, no a decir, repito, no a decir que iban a
soterrar las vías, sino que iban a empezar las obras. Y eso lo hizo, por ejemplo, la
Ministra Magdalena Álvarez, aquí en la prensa local, en El País, “El soterramiento
de las vías será una realidad en dos años”, esto es del año 2007. En el 2009,
“Cuenta atrás para el soterramiento de las vías”. “El soterramiento de las vías de
Vilanova empieza en diciembre”. “Los presupuestos del Estado del año 2010, ya
contemplan el soterramiento”. Entonces, claro, además el Ministerio de Fomento,
en el año 2007, decía que tenía la autorización de Hacienda de una reserva de
crédito de 340.000 millones para destinarlos al soterramiento de las vías. Entonces,
si estaba presupuestado, si estaba anunciado, si estaba vendido, si estaba todo
hecho, dónde está el dinero, dónde está todo, porque se dijo que se haría y al final
no se ha hecho.
En el año 2009 vino aquí Zapatero a prometer lo mismo, en el año 2011 vino
Pepiño Blanco, de repente había desaparecido el dinero y entonces vino a
comprometerse a buscar una solución para el tema de la financiación. Y claro, es lo
que decía yo antes, si en el año 2007 la Ministra Magdalena Álvarez ya decía que
se iban a iniciar las obras y que ya estaba ese dinero, dónde está ese dinero,
porque ni soterramiento, ni vías, ni ascensores, ni nada de nada.
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, a ver, silencio…
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Los vecinos de Hospitalet sufrimos las obras del AVE, los vecinos de La Torrassa,
los vecinos de Santa Eulalia, y de una manera más directa y, desgraciadamente,
más cruel, los vecinos del Gornal y los vecinos de Bellvitge, con los ruidos a todas
horas, con las grietas en las viviendas y con los socavones en la estación de
Bellvitge. Por cierto, que yo recuerde aquí no vino nadie al Pleno de 2007 a hablar
de los socavones, no recuerdo a nadie. Unas malas obras que se hicieron
corriendo, se acabaron corriendo, porque llegaban las elecciones generales del año
2008, entonces, con las prisas se olvidaron de poner los ascensores, porque
nosotros también decíamos que ya que hay socavones, aprovecha el agujero para
poner un ascensor, pero ni eso, se olvidaron con las prisas y ni eso.
Cuando llegó el Partido Popular al gobierno…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, vamos a ver, ustedes han venido a un Pleno…
S’escolten crits entre el públic.
Un momento, un momento, por favor…
S’escolten crits entre el públic.
A ver, Sra. Esplugas ¿puede acabar la intervención?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo no les he dicho que son unos borregos, yo les he dicho que el Partido Socialista,
a través del señor concejal de barrio, les ha utilizado para que ustedes vengan aquí.
Yo simplemente he dicho eso.
Bueno, voy a seguir con mi intervención, con las prisas, como digo, se olvidaron de
poner los ascensores, porque decía que ya que había socavones, al menos
aprovecha el agujero para poner un ascensor, pero tampoco. Entonces, cuando
llegó el Partido Popular al gobierno, todavía no se habían pagado las
indemnizaciones que se acordaron por el tema de las chapuzas de las obras del
AVE y las grietas en los pisos del Gornal y en algunos pisos de Bellvitge. Y eso que
el Partido Socialista no reconocía la crisis, fíjate tu por donde, pero tuvo que venir el
Partido Popular para pagar las indemnizaciones del tema de las grietas.
S’escolten crits entre el públic.
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A pesar de todo…

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sra. Esplugas. Es el turno de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Pirates.
S’escolten crits entre el públic.
Por favor, silencio…

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, perdó, necessito el posicionament de vot...

SRA. ALCALDESSA
No se oye, a ver, por favor, por favor, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Necessito, si us plau Sra. Esplugas, el posicionament de vot.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
En contra de la número 21. Per part d’Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates, tenen dos
micròfons encesos, ho dic perquè primer que parli un i després l’altre, comença la
Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, yo quiero comentar que hemos presentado la moción de sanidad que no es
una casualidad, es porque desde hace cuatro años hay vecinos y vecinas de esta
ciudad y de toda Cataluña, que están defendiendo el derecho que tenemos todos a
una sanidad pública y de calidad. Que se den una vuelta por el Hospital de Bellvitge
y que vean lo que está pasando en las urgencias y que vean cada día como hay
personas que no son atendidas y como las derivan a empresas privadas, por favor,
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no digan que no hay recortes, porque los hay, los hay y muchos y hay gente que
muere por ellos. Por lo tanto, defendemos el derecho que tienen todas las personas
a sanidad y por eso estamos presentando esta moción, no es ninguna broma, ni es
porque nos haya salido, digamos, pues miren, nos hemos iluminado por la mañana
y vamos a presentar una moción sobre sanidad. No tiene nada que ver esto con
otros procesos que se están dando en este país, la sanidad es un derecho
fundamental de las personas y eso es lo que vamos a defender hoy aquí.
Després vull comentar la número 23, en aquesta moció manifestem que volem uns
mitjans de comunicació públic, plurals, al servei de la ciutadania, de proximitat, on
els i les professionals puguin desenvolupar les seves capacitats i habilitats, amb
una estructura més realista a les necessitats del servei, i que torni la ràdio per ser
un mitjà molt més eficaç per transmetre la informació del que passa i que és
d’interès de la ciutadania.
Jo comentaré també, em posicionaré també de la moció número 31, que votarem a
favor. Evidentment, som a favor d’una moció sobre la memòria històrica d’aquest
país, és una assignatura pendent per tancar la ferida d’una guerra que encara
oculta víctimes de la repressió en fosses i cunetes. Demanem que s’incorpori, això
és “in voce” Sr. García, si vostè ho vol incloure, un acord per fer extensius els
acords d’aquesta moció a la resta de presoners afusellats, executats en qualsevol
indret d’aquesta dictadura espantosa, també mereixen reconeixement i anul·lar les
seves sentències encara que no eren presidents, eren persones que van lluitar per
defensar el govern legítim de la República, el que havia escollit el poble
democràticament a les urnes, mereixen també rentar la seva memòria, mereixen
també tot el nostre reconeixement i el nostre respecte.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Em posicionaré sobre la moció 24 dels parcs infantils més accessibles, és un pas
més per aconseguir l’accessibilitat universal de la nostra ciutat i més en un entorn
sensible com són els parcs infantils. És en la mateixa línia de la moció aprovada a
l’anterior Ple, de Meta 2017, estem a favor sempre, donarem suport a aquests
projectes i iniciatives que treballin en la inclusió i respectin la diversitat de tots els
nostres ciutadans, la diversitat física i psíquica, hem de tenir en compte tots els
tipus de necessitats. Hem d’aconseguir que l'Hospitalet sigui un espai públic
inclusiu i de respecte envers totes les diferències.
També em posicionaré sobre la moció 30, estem a favor, és el nostre compromís
reiterat, com ja he comentat ara mateix, convertir l'Hospitalet en una ciutat pionera
en l’accessibilitat universal i la integració funcional, i el canvi de llenguatge també
afavoreix això, és un pas més per la inclusió i la normalització.
En la moció 32, ens abstindrem. En aquest cas, ens abstenim en aquesta moció,
perquè, bé, considerem que és una moció que està molt personalitzada en unes
persones en concret i en un fet concret, nosaltres volem donar suport a totes les
represaliades pel fet de treballar i reivindicar els drets i llibertats de la ciutadania, no
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només en aquest cas, i no podem donar suport a una moció que demana unes
consideracions davant unes persones que no les han tingut abans, que han
condemnat a d’altres persones per processos participatius i per d’altres actes de
reivindicació pacífica de drets i llibertats, recordem el “Encerclem la Caixa”, el
“Multireferèndum”, recordem moltes coses, i no podem donar suport a aquesta
moció. Nosaltres sempre defensarem el dret a decidir, però això demana una
solució política i no judicial.
I en la moció 33, ens posicionarem a favor d’aquesta moció, estem molt més
d’acord amb aquest text que ens han presentat els companys de la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu.
En la moció 41 estarem també a favor, bé, estarem sempre també per garantir el
respecte i la conservació del patrimoni arquitectònic, natural i cultural de la nostra
ciutat, per això estarem d’acord amb aquesta moció, sempre tenint en compte els
veïns i les entitats que han treballat durant molts anys per conservar-ho. Creiem
que el carrer Xipreret i el seu entorn és un lloc molt significatiu de la nostra ciutat i
tots plegats hem de treballar per aconseguir garantir que continuï de la millor
manera possible.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la 21 nos posicionamos obviamente a favor de la moción, creemos que es un
hecho de justicia histórica, podríamos decir, para el barrio de Bellvitge, de Gornal y
para el conjunto de la ciudad.
Apoyando la moción, tenemos que hacer un comentario al respecto, que yo creo
que todos los que estamos aquí lo conocemos y lo sabemos, creemos que se ha
hecho trampa históricamente con el barrio de Bellvitge y los vecinos y vecinas, esa
necesidad de los cuatro ascensores no debería de ser si se hubiera hecho el
soterramiento de las vías, que se ha pedido desde hace más de 10 años y que es
de justicia.
Pensamos que nosotros hemos sufrido el tramo de Hospitalet-Torrassa, un tramo
que iba a costar 106 millones de euros en obras, por la constructora HL del Sr.
Villar Mir, iba a durar 20 meses, al final tardaron el triple y el Estado aprobó pagar a
la constructora 354 millones de euros, se le reclamó desde Fomento y la empresa
sólo devolvió 27 millones.
Vecinos y vecinas, en Bellvitge hemos sufrido, en Bellvitge-Gornal hemos sufrido
una estafa mayúscula, eso es lo que ha supuesto el AVE en el tramo de Vilanova,
por lo tanto, en ese inicio estaba Magdalena Álvarez, a la que desautorizó, en 2006,
a los propios técnicos que autorizaron la continuación de las obras, sabiendo que
había un sobrecoste y unos retrasos obvios en el servicio del AVE.
Qué queremos decir con eso, que desgraciadamente tanto PSOE, como el Partido
Popular, en distintas fases de su gobierno en el Estado, se comprometieron con
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nuestra ciudad, con nuestros barrios, y luego nos dejaron de la mano de Dios. Fue
un exalcalde, en 2008, que era ministro de Trabajo hasta 2010, quien siendo
ministro no pudo, no supo, entendemos, no supo presionar para que se hiciera
finalmente el soterramiento de las vías.
Hoy tenemos una moción que apoyaremos, obviamente, ya lo hemos dicho, porque
no recogen en el presupuesto 2016, lo que sugiere también el ministerio de
Fomento, que ha anunciado que de hecho no se pueden hacer estos simples cuatro
ascensores. Creemos que es una tomadura de pelo, dice que no hay dinero y lo
que no hay es voluntad política, nuevamente pasan de los barrios de la gente
trabajadora.
Pero hace mucho tiempo que Bellvitge, Hospitalet y Gornal reclama el
soterramiento, hay una plataforma, Hospitalet sense vies, que aglutina un centenar
de viviendas, hay un convenio firmado con el ministerio desde hace tiempo, para
que eso estuviera hecho desde hace años. No podemos seguir así, no podemos
seguir esperando que el gobierno de turno nos diga qué podemos o qué no
podemos hacer.
Creo fundamental que el conjunto de la ciudadanía, desde nuestro grupo, lleve la
iniciativa, vecinos y vecinas, no podemos continuar a expensas del gobierno de
turno, yo creo que lo que hoy está en el Pleno aquí tiene que continuar, no
podemos, en función del color político, posicionarnos o esperar las soluciones.
Por lo tanto, queremos hechos, queremos un compromiso firme con nuestros
barrios, con nuestra ciudad, para que el derecho a la movilidad, el derecho al
descanso de los vecinos, el acceso al transporte, y lo dice uno que ha sido
suertudamente padre recientemente, no puedo acceder con mi carrito a los
andenes de Bellvitge, es imposible acceder, tenemos que buscar otras fórmulas de
accesibilidad.
Por lo tanto, aquí saludar también el trabajo colateral que gente como Sumem está
trabajando para la accesibilidad y el proyecto Meta, que acordamos en el anterior
Pleno.
Por lo tanto, el transporte público y los derechos públicos son un derecho
ciudadano y un deber de las administraciones, por lo tanto, nuestro grupo estará
firme al respecto de esta moción.
Sobre la moción de tasas y impuestos municipales, compañeros, la idea era,
sobretodo vecinos, abrir el debate, abrir el debate porque hay familias que no
pueden pagar el IBI en esta ciudad y que el movimiento vecinal ha reclamado que
se estudien y se trabaje para que más subvenciones, más bonificaciones, estén al
pie los presupuestos del 2016. Queremos que se aplique la tarificación social,
porque creemos en unos presupuestos progresivos, progresistas, para que quien
más tiene más tenga, y quien menos tenga menos pague, por lo tanto, para
nosotros es fundamental.
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Y solicitamos al Ministerio de Hacienda que revise la formulación del IBI, porque
uno puede tener un piso, pero puede no tener recursos para pagarlo, por lo tanto, el
factor de renta y otros factores socioeconómicos son importantes. Insisto, cientos
de familias, familias jóvenes, tienen problemas, tenemos problemas para pagar el
IBI en esta ciudad.
Y por último, sobre la moción número 29, votaremos a favor sobre la economía
verde, nosotros creemos firmemente en nuestro programa, lo teníamos situado en
el trabajo con las cooperativas de energía verde, que tienen un doble sentido. Por
un lado, un beneficio social, laboral y ambiental, y por otro, repartir o reinvertir esos
beneficios laborales y sociales, y no “malmetre” el medioambiente.
Creemos que el Real Decreto que ha planteado el gobierno del Partido Popular,
busca coartar la producción libre y volver a mantener los privilegios de los
oligopolios en el sector energético, que fueron privatizados y unas infraestructuras
que fueron pagadas por todos y por todas, no lo podemos olvidar, eso que ahora
llaman capitalismo de amiguetes.
Obviamente, nosotros votaremos a favor de la moción a favor de la economía
cooperativista, de la generación de energía verde. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, parece que las aguas se han calmado, está bien, me congratulo. Mirad,
vecinos, yo me congratulo también de que después de tanto tiempo teniendo en vilo
a la población de Hospitalet en cuanto a lo que ha sido todo lo que se propone en
esta moción, la moción para volver a pedir la realización de las obras de las
mejoras de la estación de Bellvitge y demás, son muchos años ya que están
padeciendo algo que se prometió a los vecinos y yo creo que aquí, sinceramente,
ambos gobiernos de la nación han tenido la culpa, no hay que cargas las tintas
sobre uno u otro, ambos han hecho lo posible para decir, para venir, para prometer
y no cumplir, los dos, por lo tanto, creo que eso hay que constatarlo.
Pero en cualquier caso, yo creo que hoy es un día importante porque…, y desde
que se ha propuesto esta moción, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los
partidos están de acuerdo en que eso es una injusticia que hay que corregir y, por
lo tanto, como no puede ser de otra manera, Ciudadanos va a estar a favor de los
vecinos, porque creemos que es una injusticia que hay que corregir, que hace
mucho tiempo que debería estar ya corregida, a tenor de lo que han venido
diciendo los distintos gobiernos que han venido de Madrid, pero no han cumplido.
Ahora vamos a ver si somos entre todos capaces de empujar, ayudando al gobierno
de la ciudad para que se ponga en marcha esto y en la más brevedad posible se
subsane esta injusticia que lleva cometiéndose con este barrio hace mucho tiempo.
Por otro lado, también, como no puede ser de otra manera, como no vamos a estar
a favor de una sanidad pública, una buena sanidad pública, pero claro, aquí es que
a uno le duele ver como siempre se excusan los que más han hecho por hacer
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recortes, vienen aquí un poco a decir y a pasarle la pelota siempre a Madrid,
siempre estamos igual, aquí todo a Madrid, cuando tienen la competencia. El
gobierno de la Generalitat ha tenido la competencia y ha recortado, ha recortado
muchísimo, no en esto, sino en guarderías y en otras cosas, por lo tanto, ya está
bien. Sabemos que Madrid quizás…, no sé, el tema este de los 16.000 millones
está ya muy manido, ahí se tapa todo, con esto y la bandera “estelada” lo tapamos
todo, cuando los recortes los hacemos nosotros aquí, que somos los que tenemos
las competencias, o sea, me parece ya de mal gusto y sobretodo es una canción ya
anodina y cansina, si se ha recortado, se ha recortado de la Generalitat.
Y estamos a favor, como no puede ser de otra manera, en esta moción para la
defensa de la sanidad y la calidad de la sanidad, porque como bien decía una
señora, lleva no sé cuantos años esperando para que la operen de la rodilla, pero
es por un triste resfriado van y te dan 20 días, cuando tu ya…, bueno, si en 20 días
tienes que ir a que te visite el médico, mala cosa, porque ya se te ha pasado el
resfriado, o si eres muy mayor y tienes alguna cosa que se puede asociar como
enfermedad a la gente mayor, pues igual te has muerto. O sea, me parece
lamentable, por lo tanto, creo que hay que estar ahí, hay que votarlo, no con una
mano, sino con las dos. A favor por supuesto, como no puede ser de otra manera.
Entramos ahora en la moción de los medios de comunicación, de la reformulación,
como no puede ser de otra manera también tenemos que decir que esta es la
segunda ciudad de Cataluña, tiene que tener unos medios de comunicación
acordes con lo que representa, tanto en el contexto social, como lo que es a nivel
de Cataluña. En un momento dado, pues por lo que fuere, porque a algún gobierno
le pareció que aquello debía desmantelarse, se desmanteló, pero nosotros
entendemos que estuvo mal hecho y que hay que reponer la radio y los medios de
comunicación a lo que fueron, sin hacer grandes alardes de gasto, porque es
verdad que hay que controlar mucho los presupuestos.
Y es cierto que no se puede hacer una radio aquí que sea una radio, pues bueno,
pues como la COPE o como Antena tal o cual, no, tiene que ser una radio que sirva
a los vecinos, próxima, una radio que sea un escaparate para los vecinos, para el
deporte, que sea una radio participativa de los vecinos, modesta, pero una radio al
fin y al cabo, que si ciudades de nuestro entorno, creo yo, como el Prat, la pueden
tener, no sé por qué Hospitalet no la puede tener, por lo tanto, estamos a favor y
por supuesto de los trabajadores que también la reivindican.
Pero especialmente, pues de la gente que creemos que tiene que tener una
especie de ventana para asomarse, y que serían las asociaciones de vecinos, el
tejido asociativo, el que debería disfrutar más de esa radio, explicando lo que
tuviera que explicar, no haciendo una radio como tienden a hacer todos los
gobiernos, que sea un escaparate de sus políticas, unos u otros todos lo hacen,
sean del color que sean. Por tanto, eso es lo que reivindicamos, una radio próxima,
una radio para los vecinos y una radio que tenga la dignidad que creo que se
merece esta ciudad, una radio y los medios de comunicación al mismo tiempo. Por
lo tanto, estamos a favor de eso, como no puede ser de otra manera.
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Por supuesto también a favor de la 24, a favor de la 25 y como no puede ser de otra
manera, pues sobre las ordenanzas fiscales, bueno, pues evidentemente que
estamos a favor. Mirad, a los ciudadanos de Hospitalet se les ha exigido pagar los
platos rotos de la crisis a través del paro, la precarización laboral, recortes en
servicios sociales, subidas de impuestos. El gobierno municipal ha venido
presumiendo, y todos lo recordareis, con gran alarde tipográfico en los medios, en
el propio diario de la ciudad, que ha tenido superávit, esto yo lo he visto, pero ha
sido gracias al esfuerzo y sacrificio de los ciudadanos de Hospitalet, que han visto
como en los peores años de la crisis se ha acumulado una subida del IBI del 28%,
cuando en los últimos años la variación del IPC ha sido del 5,9 o el 6.
Estamos hablando de una subida muy elevada de un impuesto que no es
progresivo, en una población mayoritariamente de clase trabajadora, personas que
en su mayoría como única propiedad tienen su vivienda, gente trabajadora, y que
han ido pagando o están pagando con grandes sacrificios y que se les ha subido
por igual a todos, a jubilados con pensiones mínimas, a personas con paro, con
hipoteca, igual que a las personas con una situación más holgada. Esta gran subida
ha podido responder a una situación económica excepcional, pero ahora que
parece que va revirtiendo, ahora que parece que el ayuntamiento puede tener más
ingresos, porque la economía parece que empieza a tirar levemente, pero empieza
a tirar, pues se supone que va a tener algunos ingresos más por otros conceptos.
Ahora yo creo que es el momento de revertir esa situación, ese momento de aliviar
esa presión fiscal a los ciudadanos. Nadie entiende que un piso de un pobre tenga
el impuesto de un piso de un rico, porque cuando se nos hace comparaciones con
los valores catastrales y se nos pone a Barcelona, no es correcto ese valor
catastral, porque Barcelona tiene los pisos como el de los señores Urdangarin, que
valen siete u ocho millones, otros pisos de la Diagonal para arriba que valen cuatro,
cinco, seis, y grandes mansiones, y claro, cuando se compara en el valor medio
catastral, me parece que no se está haciendo una buena comparación, porque
evidentemente se sube el valor catastral y no tiene nada que ver con los pisos que
tenemos en Hospitalet, que se deberían equiparar con los pisos que hay en el
Poble Nou, en el Poble Sec y tal, entonces sí, y encima si vemos también los tipos
no son los mismos.
Por lo tanto, nosotros entendemos que la fiscalidad de los pisos ha subido
desmesuradamente en unos años y creo que es el momento para empezar a aliviar
esa presión a los vecinos, que algunos de ellos se las ven y se las desean para
llegar a final de mes y el día que tienen que pagar el IBI, pues seguramente aquel
mes lo pasan mucho peor. Por lo tanto, entendemos que es de justicia hacer eso y
así nos lo demandan los propios vecinos, lo llevamos en nuestro programa, por eso
lo reivindicamos. En poblaciones como Madrid, con un nivel de deuda mayor que en
nuestro municipio, el Partido Socialista, ténganlo en cuenta, el Partido Socialista
presentó una moción para solicitar la bajada del IBI, o sea que, bueno, eso está ahí
y se puede constatar, cuando el tipo de Madrid está en el 0,548 y en nuestro
municipio está en el 0,83, y no me vale tampoco el criterio comparativo del valor
medio catastral, porque estamos hablando de que la ciudad de Hospitalet tiene los
pisos que tiene y no tiene los pisos que tiene Madrid, ni todas estas cosas.
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Por lo tanto, entendemos que es de justicia aplicar ya un descuento sobre el IBI,
que no ponga, por supuesto, en cuestión y que no sirva como elemento para decir,
no, qué políticas fiscales dejamos de hacer, perdón sociales, ninguna, porque
seguro que hay subterfugios de donde sacamos para poder atender a esas políticas
sociales, exactamente igual que se ha venido haciendo hasta ahora. Y, por lo tanto,
lo votamos obviamente a favor.
En cuanto a la moción 31, hombre, esto es que aquí hay que agarrarse, porque
estamos de acuerdo que el franquismo, explicaba el historiador Javier Tusell, al
vencer no tuvo el más remoto proyecto de reconciliación, eso todos lo sabemos,
llevo a cabo una represión sin precedentes, jamás un conflicto español había
concluido con una tan generalizada persecución al vencido. Fue una persecución
indiscriminada y feroz, toda la legislación penal se basó en una especio de delito de
rebelión invertida, se consideraba que se habían sublevado aquellos que
precisamente no lo habían hecho, la represión fue llevada a cabo por el ejército,
hasta 1948 España permaneció bajo la jurisdicción militar.
Las garantías procesales fueron nulas, los tribunales militares solían liquidar entre
12 y 15 casos en una hora, para ser defensor se exigía ser militar, pero no jurista.
No había testigos, no existía contacto entre el acusado y el defensor. Los cálculos
totales del número de ejecuciones varían mucho, los especialistas actuales
sugirieron unas 50.000 personas, en contraposición con los casos que se conocen
de forma completa unos 35.000 el número de causas incoadas, fue muy superior a
las ejecuciones realizadas, con lo cual revela la difusión del terror. En Córdoba, por
ejemplo, la represión ocasionó casi 1.600 muertos, pero hubo nada menos que
27.000 causas juzgadas por 35 tribunales militares itinerantes. Lluís Companys fue
víctima destacada de esa represión indiscriminada y feroz al vencido y, por ello, por
humanidad, votamos a favor de los acuerdos primero, segundo y sexto.
Ahora bien, el juicio del pasado no corresponde a la política, sino a los
historiadores. El gran historiador marxista Ernest Hobsbawm, advertía del uso de la
historia para legitimar movimientos políticos del presente, más que reivindicar el
pasado hemos de aprender de él. La responsabilidad que tenemos los políticos es
procurar que la historia no se repita.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo, no sé si se ha posicionado…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, es que vamos aquí atropellados, porque resulta que esto no se puede hacer
así...
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SRA. ALCALDESSA
Por el motivo que sea, Sr. García...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Y aquí a mí no me importaría estar hasta las 12 de la noche, pero no se puede
hurtar el debate...

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, a ver, se le ha acabado el tiempo, me parece muy bien, necesitamos el
posicionamiento de su grupo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues como se nos ha acabado el tiempo, a ver qué hacemos.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues tiene que decir a qué vota a favor, a qué vota en contra y en qué se
abstiene, simplemente.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sra. Alcaldesa, si me permite.

SRA. ALCALDESSA
No, no, sin intervención Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Es lamentable lo del Pleno de hoy, lamentable, que los grupos políticos han tenido
que ir atropellados, corriendo, que nadie se ha enterado de lo que han dicho,
porque yo estoy dispuesto a venir...
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SRA. ALCALDESSA
Sr. García, por favor, se le ha acabado el tiempo, posiciónese sobre los puntos del
Orden del Día y cuando usted tenga turno, que tendrá otro turno, podrá continuar
con lo que usted considere.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No podemos seguir con esta dinàmica. Muy bien, vamos a ver...

SRA. ALCALDESSA
Lo hacemos al revés, Sra. Secretaria, qué puntos.

SRA. SECRETÀRIA
De la número 27, por favor, “l’arbre conegut com el pi de la remunta”.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Votaremos en contra.

SRA. SECRETÀRIA
¿La 28?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

SRA. SECRETÀRIA
¿La 29?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Moción para la promoción de producción y consumo de energía, a favor.
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SRA. SECRETÀRIA
¿La 30?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

SRA. SECRETÀRIA
¿La 32?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La 32 ya la comentaré después.

SRA. ALCALDESSA
Pero se tiene que posicionar Sr. García, se tiene que posicionar.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a asaltar aquí, vamos a hurtar el debate y la 33 también la comentaremos
luego con Rai.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, tiene que posicionarse y luego usted hace la intervención, pero tiene
que decir si vota a favor, si vota en contra, si se abstiene.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En contra, en contrísima.

SRA. ALCALDESSA
En contrísima en la 32.
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SRA. SECRETÀRIA
Sr. García, por favor, en la 31 ha votado a favor del apartado 1, 2 y 6 ¿el resto de
puntos?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
El tres, cuatro y cinco abstención.

SRA. SECRETÀRIA
La 32 en contra ¿la 33?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En contra también, bastante en contra.

SRA. SECRETÀRIA
¿La 34? Perdón, perdón,

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Es que a ver si quiere ya que tiremos para adelante con todas.

SRA. ALCALDESSA
La 41.

SRA. SECRETÀRIA
La 41, perdón, del carrer Xipreret.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La 41 sí, a favor.
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SRA. ALCALDESSA
A favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, a favor, a favor.

SRA. ALCALDESSA
Bien, bien, es para que quede claro en el Acta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Que no se puede hacer un Pleno así ¡hombre!

SRA. ALCALDESSA
Passem al grup del Partit dels Socialistes, Sra. Perea.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Sí, em posicionaré sobre la del foment, la moció sobre el foment de l’ús de la
bicicleta. Anem a veure, aquesta moció el que pretén és revocar, per dir-ho
d’alguna manera, de forma indirecta, el Pla de mobilitat urbà que va ser aprovat en
el darrer Ple, de forma definitiva, en el mes de setembre. Si es fixen vostès en el
propi Pla de mobilitat, on hi ha una sèrie d’objectius, això que estan demanant està
recollit.
Però vostès van més enllà i estan parlant que manca participació, mirin, aquest Pla
de mobilitat urbana va ser aprovat amb la participació de més de 1.000 persones,
amb més de 200 o 300 propostes per part de les entitats i ciutadans. I parlo
directament a Iniciativa per Catalunya, vostès hi eren, hi eren participant a les
comissions, hi eren participant en el govern, hi eren en tot el procés que va dur a
terme, no ja en el 2010, que és quan va començar, sinó des del 2006 que porten
vostès governant en aquesta ciutat.
Jo els hi diria que es tornin a mirar el Pla de mobilitat, que se’l revisin, que parlem,
però no els hi podem votar a favor, perquè no podem estar en contra d’una cosa
que vam aprovar al mes de setembre de forma definitiva, tenien possibilitats de fer
al·legacions, no les van fer, no acabem d’entendre aquesta moció. Dit això, en
qualsevol cas, nosaltres estem oberts a parlar, però per coherència, a diferència del
que crec que hi ha en d’altres grups polítics, no podem votar a favor.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a la moció 26, agraïm, hi ha com una mica de dualitat en els dos grups
que han presentat la moció, sí que agraïm el tema de l’esperit que sigui una moció
per poder debatre, saben tots els grups polítics que estem elaborant el tema de
pressupostos i hem presentat documentació per poder elaborar-lo. Per tant, estem
en la mateixa línia, però no podem votar a favor d’aquesta moció, no podem votar a
favor d’una moció que està retallant el 5% de l’IBI, que això anirà en contra dels
ciutadans, o sigui, nosaltres no podem recolzar això.
No podem recolzar una moció que ens està demanant coses que no depenen de
l’ajuntament de l'Hospitalet. No podem votar a favor d’una moció que barreja i tracta
el procediment d’elaboració d’ordenances sobre tributs i sobre subvencions. I sí que
ens agradaria, igual que en el punt número 7, doncs els discurs que ha fet el Sr.
Nieto, doncs el recolzem en el 100%, però és que amb aquest discurs hauríem de
pujar l’IBI en aquesta ciutat.
I també m’agradaria que no comparessin amb ajuntaments com Madrid i Barcelona,
que tenen una pressió fiscal molt diferent i que la seva recepció de tributs no té res
a veure amb el que es fa a nivell d’Hospitalet, si tinguéssim una carta municipal o
tinguéssim un aeroport, doncs segurament l’IBI que pagaríem en aquesta ciutat
seria més baix. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, en relació a la moció 28, votarem a favor, a favor d’aquestes mesures de mínims
que plantegen les plataformes d’afectats per la hipoteca, i a favor d’aquestes
mesures que durant molt de temps també ha estat defensant la Federació
d’Associacions de Veïns de l'Hospitalet, nosaltres la recolzem en la totalitat. Es
decir, nosotros apoyamos esta moción de forma total…
S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, se agradece, pero es que si no el tiempo va corriendo.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Tenemos un minuto y lo explicamos muy rápido. Nosotros votamos a favor de esto,
sabemos el problema social del “habitatge”, estamos en contacto permanente con
las plataformas de afectados por la hipoteca y ustedes lo saben, participamos de
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algunas de sus asambleas, cosa que algunos representantes vienen aquí a
explicar, pero que no conocen en profundidad.
Nosotros llevamos muchos años trabajando en una dirección clara, en primer lugar,
intentar dar soluciones sociales, especialmente en la primera fase, a lo que eran los
desahucios por razones hipotecarias, aquí antes se han hecho algunas
valoraciones, yo creo que poco bien intencionadas, donde se mezclaban diferentes
términos.
La Oficina Municipal de Vivienda tiene un servicio de intermediación hipotecario que
apoya también lo que hacen las plataformas a través de su acción, tiene un servicio
de apoyo a través de abogados, tiene un servicio de apoyo de intermediación con
los bancos, tiene viviendas, efectivamente, sociales, son 100, que las tiene
totalmente en estos momentos, con familias que tienen dificultades, tenemos 170
familias, por desgracia, en una lista de espera.
Estamos muy, muy esperanzados con la nueva Ley 24/2015, una Ley que nos va a
permitir dos cosas, hasta ahora el ayuntamiento no tenía instrumentos formales,
potentes, para hacer frente a la situación, la Ley 24/2015 abre muchas esperanzas,
nosotros en el tema de la reclamación a las entidades financieras, de los pisos
vacíos, ya hemos iniciado una ronda de entrevistas, hemos pedido a la Generalitat
y hoy mismo se nos han facilitado los datos de todas las viviendas vacías de
entidades financieras en la ciudad, lo cual nos permite actuar con un procedimiento
claro y legal.
Y, en ese sentido, se abre una segunda fase, después de un trabajo, insisto, de tres
años, que ha dado muchos frutos, seguramente algunas contradicciones y algunas
incomprensiones, pero si hay una realidad es que hemos intentado siempre dar la
cara, aunque a veces nos la han roto, y estar siempre al lado de los que tenían un
problema de la vivienda de forma muy clara. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Abans de pronunciar-me sobre algunes de les mocions, Sra. Alcaldessa, respecte
de la moció número 23, la que fa referència als mitjans de comunicació, diguéssim,
durant el Ple ens han fet arribar, per part dels grups proponents, una nova moció,
tenint en compte que partíem d’una base on el que hi havia era un informe jurídic
que no donava cobertura jurídica a la possibilitat de l’aprovació d’aquesta moció, a
mi abans de pronunciar-me m’agradaria saber si allò sobre el que se’ns demana
que ens pronunciem, s’ajusta a dret, ens hem de pronunciar, no, i amb quines
garanties.

SRA. ALCALDESSA
En tot cas, faci l’explicació de la resta de mocions i quan acabi el torn, en fi, li
demanarem a la Sra. Secretària.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Molt bé, doncs llavors anem per les altres. Començarem per la número 24, la de
parcs infantils, de l’accessibilitat dels parcs infantils, votarem favorablement.
Respecte de la moció número 30, d’adequar els termes lingüístics en matèria
d’accessibilitat de l’ajuntament, també votarem favorablement.
Respecte de la Sentència del President Lluís Companys, dir que recordo que el
govern Zapatero, des del PSOE, va aprovar una Llei de memòria històrica, on es
recollien tot un seguit de qüestions que donaven cobertura i declaraven aquests
judicis com a il·legals i, per tant, nuls de ple dret tots els acords que allà es van
prendre, allò, evidentment, era una qüestió política, es debatia en el Congrés i, per
tant, incloïa, diguéssim, aquest procés. Dit això, entenem que es vulgui fer una
esmena especial a l’únic President escollit democràticament durant el segle XX, que
va ser afusellat i, per tant, donarem recolzament en aquesta moció.
Respecte de la moció número 32, de suport al president Mas, la vicepresidenta
Ortega i la consellera Rigau, nosaltres entenem que aquest judici és una barbaritat,
aquest judici és una barbaritat perquè el que consolida és la judicialització de la
política, de la mateixa manera que en molts casos o en masses casos s’està
polititzant els judicis. Dit tot això, des del PSC mantenim el màxim respecte per
l’actuació judicial i, per tant, votarem contràriament en aquesta moció.
I, finalment, la moció número 33, de suport al dret d’autodeterminació del poble de
Catalunya, és molt conegut el nostre posicionament sobre aquesta qüestió del dret
a l’autodeterminació, entenem que tal i com es planteja, a Catalunya no li toca
reivindicar aquest dret d’autodeterminació, incloure-ho a la Constitució ens
equipararia exclusivament en aquest món a Etiòpia, és l’únic país que té reconegut
el dret d’autodeterminació del seu poble a la Constitució i, per tant, entenem que no
seria de rebut.
Finalment, a la moció número 27, que parla del pi blanc de la Remunta, com saben
aquesta és una moció que ja s’ha dit que ha anat passant de Ple en Ple, adequantse, finalment s’ha aportat un informe on s’explicaven tot un seguit de coses, com jo
crec que és la moció més debatuda, segurament, fora d’aquest indret del Saló de
Plens, nosaltres votarem contràriament.
I dir d’altres coses respecte d’altres coses que s’han dit i que ja ens havíem
pronunciat abans. Mirin, jo abans he intentat fer una intervenció el més light
possible, respecte del tema de l’estació de Bellvitge, jo he dit que comprenem i hem
comprés les dificultats econòmiques dels diferents governs, i ho entenem, i
entenem que en el 2011 la prioritat pogués ser una altra, i entenem que en el 2012
la prioritat fos una altra, i que en el 2013 i que en el 2014 la prioritat fos una altra. El
que no entenem és que en el 2015 es faci un projecte a la l’estació de Bellvitge, de
7,8 milions i dins d’aquest projecte, no s’incloguin els ascensors, això és el que no
entenem.
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No és un problema ni de deslleialtat, ni de res per l’estil, escolti, si el govern fos
socialista, quan el govern era socialista, li recordo que la plataforma de l'Hospitalet
sense vies es va crear havent un govern socialista a Madrid. En aquesta ciutat
l’Alcaldessa mai ha distingit el color del govern que té al davant, mai, reclama el que
ha de reclamar per a la ciutat, i jo en la meva primera intervenció he intentat aclarir
que entenem les dificultats, però que no entenem que es gastin 7,8 milions i no hi
hagi quatre ascensors.
I, a més a més, el que van fer vostès va ser enganyar als veïns, perquè primer es
podien equivocar, com ens vam equivocar nosaltres quan vam veure el BOE, però
desprès vostès han estat en “sostenella i no enmendalla”, i continuar dient que els
ascensors estaven inclosos, cosa que era absolutament falsa.

SRA. ALCALDESSA
A ver, el Sr. Fran Belver hacía..., a ver, yo quiero hacer una reflexión a todos los
miembros de los grupos municipales, ha habido una moción que ustedes han
presentado de forma conjunta, que evidentemente nosotros hemos incluido en el
Orden del Día, a pesar de que había un informe jurídico que dudaba de su
legalidad, se ha sometido nuevamente a que los grupos pudieran hacer las
modificaciones que fueran oportunas, para que esta moción que se lleva ahora a
votación, pudiera estar dentro de la legalidad, y es cierto que a las seis y media
todavía no teníamos la moción. Sinceramente, estamos ante una inseguridad, que
no sé si ustedes tienen o no, pero al menos los miembros del gobierno y del Partido
Socialista tienen esa inseguridad si la moción, en estos momentos, cumple o no
cumple los preceptos legales, y yo le pediría a la Sra. Secretaria del Pleno, no sé si
ha podido hacer lectura, si puede decirnos si lo que estamos votando es, en fin,
está acorde con el marco legal o no, en todo caso, para que el grupo socialista
tome una determinación para poderse posicionar.

SRA. SECRETÀRIA
Yo he visto un texto que no sé si es el definitivo que se ha pasado a los grupos. És
aquest el definitiu. El pronunciamiento que puedo hacer en estos momentos es un
pronunciamiento rápido, no es un informe jurídico como tal, con lo cual no sé, si se
entiende que se pide un nuevo informe jurídico, debería solicitarlo expresamente y
de conformidad con el Reglamento, con el artículo 47.3 del Reglamento orgánico
del Pleno, en el caso de que las enmiendas “in voce” puedan infringir la legalidad,
se puede solicitar de la presidencia que el asunto quede sobre la mesa y el informe
preceptivo se emita en el plazo máximo de 10 días.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, ya sé que es una fórmula un poco extraña, yo no sé si es posible que
durante…, todavía tenemos un Orden del Día que va a durar un tiempo, no sé si
fuera posible que la Secretaria pudiera analizar si hay alguno de los puntos que
entiende que, en fin, que no procede, y si no fuera así, a ver, yo no sería partidaria,
en todo caso, ni de dejarla encima de la mesa, ni de solicitar un nuevo informe, si
no fuera porque se ven indicios de que hay algo que usted considera que realmente
no está recogido en Ley.
Lo digo, porque esta es una moción que, a ver, yo creo que, más allá del tema
jurídico, que evidentemente es importante, porque creo que todos los que estamos
aquí debemos cumplir y hacer cumplir la Ley, en definitiva el debate es un debate
político, que es lo que yo creo que hoy ustedes, como grupos políticos, han traído
aquí, que se haga un debate político alrededor de esta cuestión.
Pero que, evidentemente, la moción no nos conduzca a ninguno de los miembros,
ni del gobierno, ni de la oposición, a estar incumpliendo alguna de las normativas. A
ver, yo creo que por seguridad jurídica para todos los concejales y concejalas, a mi
me gustaría que se me advirtiera si hay indicios de ilegalidad en alguno de los
puntos.

SRA. SECRETÀRIA
Si les parece, si me hacen llegar el texto de la moción, conjuntamente con
intervención, lo analizaríamos y en el transcurso de la sesión intentaríamos hacer
un pronunciamiento.

SRA. ALCALDESSA
Si les parece, la posponemos hacia el final del Pleno, para que durante la sesión la
Sra. Secretaria pueda analizar si cumple o no cumple o hay algún indicio de
ilegalidad respecto a esta moción.

SRA. SECRETÀRIA
Perdón Alcaldesa, falta el posicionamiento del PSC sobre la número 29, el consum
d’energia verda a l’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sí, votamos a favor.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, jo aprofitaré per..., m’he deixat abans uns punts a comentar en la moció 28
sobre la nova Llei reguladora del dret a l’habitatge, volíem comentar una sèrie de
punts sobre aquesta moció.
En primer lloc, més enllà de demanar una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge
a nivell estatal, l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat hauria de desenvolupar un
programa marc d’habitatge. Un programa marc com a instrument de gestió que ens
permet identificar les necessitats en un determinat àmbit, posteriorment determinar
quins recursos són necessaris per fer front a aquestes necessitats, ordenar
diferents tipus de mesures per afrontar les necessitats detectades, establir un
calendari d’aplicació d’aquest programa i un pressupost concret. I també definir un
sistema d’avaluació per mesurar el grau d’incompliment dels objectius d’aquest
programa marc, que estaria molt bé tenir també això.
En l’àmbit de l’habitatge un programa marc d’habitatge per al municipi de
L’Hospitalet podria contemplar diferents fórmules d’accés a l’habitatge com ara: la
masoveria urbana, la tinença o propietat compartida i la tinença o propietat temporal
d’habitatges, el desenvolupament de programes per afavorir cooperatives
d’habitatge social, l’autoconstrucció i la cessió d’ús. Garantir l’accés a l’habitatge,
potenciar el lloguer social, públic i assequible per a tothom, com es deia abans
també, crear una borsa municipal de lloguer social són objectius que hauria de
contemplar aquest programa marc d’habitatge.
Com a segona observació pensem que és més efectiu crear un observatori
municipal de l’habitatge, que no pas un observatori a nivell estatal. D’altra banda,
segur que ja existeixen organismes d’àmbit estatal que fan les funcions d’un
observatori. Altra cosa és que als governs de torn no considerin una prioritat política
el facilitar l’accés a l’habitatge a tothom.
Finalment, després d’un parell d’anys, tres s’ha dit per aquí fa un moment, de treball
d’algunes administracions vers el tema de l’habitatge, els resultats, fins ara, són
bastant pobres, creiem nosaltres. Un altre cop, aquesta passada setmana, la PAH
ha tornat a posar en evidència a les institucions amb la campanya
#LaSAREBesNuestra i la publicació d’un mapa interactiu i exhaustiu de pisos buits
propietat del SAREB a tot l’Estat, això que deia fa un moment el regidor que li
havien passat fa uns dies, la PAH ho ha fet ella sola com a moviment social aquesta
setmana passada, identificant tots el pisos buits, sols, sense l’ajuda de les
administracions, i posant-los a l’abast de totes les administracions que no ho han fet
durant els últims anys. Com sempre, l’organització popular i els moviments socials
donen resposta a les necessitats socials, molt abans que nosaltres, molt abans que
les institucions.
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En relació a la moció 29, moció per la promoció de producció i consum d’energia
verda a l'Hospitalet, quan parlem del sector energètic des d'una perspectiva
ecologista i tot defensant la sostenibilitat, cal introduir-hi els conceptes d'estalvi i
eficiència energètica. La idea seria, per nosaltres, primer estalvi, després eficiència
en l'ús de l'energia i en darrer terme contemplem la producció de l'energia
estrictament necessària mitjançant fonts d'energia renovables, però en darrer
terme. El grup municipal de la CUP-Poble Actiu considerem necessari fomentar al
municipi l’estalvi i l’eficiència energètica, tant en el sector d’activitat privat, com en
els serveis públics i en l’àmbit domèstic. Estimular la introducció de les energies
renovables a la ciutat i en concret de l’energia solar. Promoure la reducció del
consum energètic dels edificis, introduint l’obligatorietat d’obtenir el certificat
energètic i la renovació periòdica del mateix.
En relació a la moció 23, ens posicionem ara? Tindrem un moment al final? Ho fem
ara mateix? Sí? Val. En relació a la moció 23, la reformulació dels mitjans de
comunicació de l'Hospitalet, estem totalment d’acord amb aquesta reformulació dels
mitjans de comunicació públics de l'Hospitalet, com ho hem estat sempre des dels
moviments socials, lluites, entitats i col·lectius dels que hem participat, molt abans
d’entrar a l’Ajuntament. I us posaré, permeteu-me que us posi un parell d’exemples
personals, intento no fer-ho molt habitualment, però m’agradaria que sentíssiu un
parell d’exemples del funcionament de l’actual model de mitjans de comunicació
públics i de la seva coordinadora, directora en funcions actual.
Durant el 2013, el 16 de maig de 2013, es va fer una proposta formativa gratuïta per
a tots els treballadors dels mitjans de la ciutat, una proposta presentada a les
directores dels diferents mitjans de comunicació de la ciutat. La proposta era un
seminari formatiu per a tots els treballadors, un seminari formatiu en comunicació i
diversitat. Un seminari que presentaven les entitats de La Florida que formaven part
d’un programa que era el Pla de Desenvolupament Comunitari de La Florida, una
formació organitzada per aquestes entitats i impartida per reconeguts professionals
del sector de la comunicació i del periodisme. Això es va presentar al 2013 i encara
esperem resposta. És simplement un exemple.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Volíem també parlar una mica sobre la moció 28, que abans no ho he dit, per
Convergència ha estat, és i seguirà essent una prioritat, buscar solucions per
revertir la greu situació per la qual estan passant algunes famílies, ja sigui per les
dificultats en el manteniment de l’habitatge o dels subministraments bàsics. En
aquest sentit, des de la totalitat d’institucions on Convergència governa, com des de
les institucions on és representada, s’ha treballat per resoldre aquestes situacions,
amb la implantació de mesures o instant a l’Estat a la seva actuació en allò que no
som competents.
Són clars exemples: el conegut com a Decret de pobresa energètica, que va
aprovar el govern de la Generalitat, per garantir que no es pogués interrompre el
subministrament energètic, deixant sense calefacció als consumidors més
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vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern, el qual
lamentablement ha estat suspès temporalment, a conseqüència de la interposició
d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del govern espanyol; l’aprovació de la Llei
20/2014, de modificació del codi de consum de Catalunya, per a la millora de la
protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris
i la vulnerabilitat econòmica i relacions de consum; la creació del fons d’ajudes per
afectats de pobresa energètica; o l’aprovació per part de la AMB, del Programa
Metropolità de Mesures contra la pobresa energètica, dotat amb 5 milions d’euros.
Quant a la moció, que crec que ha hagut una controvèrsia a l’inici del Ple, sobre el
tema de les vies, em ratifico en què volem que hi hagin totes aquestes millores, és
més, hem subscrit aquesta moció, conjuntament amb el Partit Socialista, i per tant,
volia que quedés clar.
I quant al tema de la reformulació dels mitjans, estic d’acord en què qualsevol moció
pugui passar el sedàs jurídic que avui s’està passant, hi estic totalment d’acord,
però tinc els meus dubtes, i ho dic jo personalment, els meus companys potser
també pensen el mateix, tinc els meus dubtes que durant 36 anys de govern això
s’hagi fet escrupolosament. No dic una altra cosa, perquè penso que en la manera
que s’ha fet aquesta vegada, ve motivada perquè ens hem posat tots d’acord, i ho
vaig dir en una roda de premsa i ho torno a dir avui i ho manifesto, no hem fet
aquesta moció per anar en contra de qui governa, si algú s’ho pensa, s’equivoca, ho
hem fet perquè volem millorar els mitjans de comunicació a la ciutat de l'Hospitalet,
per a tots els ciutadans, pels seus treballadors, per tots els grups polítics que
estiguin representats ara o els que vinguin, cosa que en aquests moments no es
produeix. I, per tant, torno a repetir, no presentem la moció en contra de ningú, sinó
a favor de la ciutadania i, per tant, torno a repetir, celebro que s’hagi de passar el
sedàs d’un informe jurídic, però segurament això ho hauríem de fer sempre
escrupolosament com s’ha fet amb aquesta moció. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bàsicament és per la proposta que ens feia Iniciativa envers la moció de Lluís
Companys, que acceptem aquest nou punt per incorporar a la moció, perquè
nosaltres des d’Esquerra Republicana també volem que s’anul·lin totes les
sentències que van fer-se durant el franquisme, sense cap tipus de garantia
democràtica, com la que va patir el President Lluís Companys, i que l’únic delicte
del President Lluís Companys i d’altres persones que van ser assassinades, va ser
defensar la llibertat i la democràcia.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte del tema dels mitjans de comunicació, el que voldríem dir és donar suport
a les paraules del company de Convergència i dir que el govern normalment quan
ha tingut un dubte sobre la idoneïtat o no de la moció que ha de votar, que s’ha de
posicionar, en qualsevol cas vota en contra, llavors no entenem per què portem
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més de quinze dies donant-li voltes a buscar arguments jurídics a una cosa que no
es volen posicionar o sembla que no es volen posicionar. Per tant, creiem que seria
bo que a partir d’ara qualsevol moció que surti d’aquest Ple, doncs vagi
acompanyada d’un informe jurídic, si tan escrupolosos som, doncs ho hauríem de
ser sempre, no només amb les mocions que interessa aquí al Partit Socialista.
Respecte al tema de la moció de les vies, l’Alcaldessa Núria Marín va enviar una
carta al Ministeri de Foment, que crec que molta gent d’aquí la té, que demanava
que s’aturés la licitació de les obres pel tema del soroll, pel tema de reduir l’impacte,
i que coincidís amb un futur projecte del tema dels ascensors. Dir que aquesta carta
ha tingut resposta i aquí el Partit Socialista no ha fet esment, ha estat contestada
pel Manuel Niño, Secretari d’Estat d’Infraestructures, i en aquesta carta el que ve a
dir és, per una banda, es recorda la inversió que està prevista a la remodelació de
l’estació de Bellvitge amb el tema de les catenàries i tot el que comporta el tema de
les vies, és una qüestió de seguretat, no és una qüestió de gustos, sinó de
seguretat, que a més a més, és una obra de millora que no està subjecta al permís,
podríem dir d’alguna manera, a nivell municipal, perquè és supramunicipal i, per
tant, és una cosa que està per damunt de les competències de l’ajuntament de
l'Hospitalet.
I després dir que, a més a més, referent estrictament al tema de les obres, de
l’estació i del tema dels ascensors: “En relación con las obras correspondientes a la
estación de Bellvitge, para la mejora de su accesibilidad, estas serán acometidas
por Renfe, dentro de su plan de estaciones, su presupuesto estimado asciende a
1,82 millones de euros. Esta actuación prevé la mejora de las condiciones de
accesibilidad interior-exterior, mediante la adecuación del borde del andén, la
colocación de pavimento podotáctil, encaminamiento de andenes, colocación de
ascensores en el paso inferior existente, así como las nuevas barandillas y el
saneamiento de las escaleras y la sustitución de la iluminación. Actualmente Renfe
operadora está trabajando para que la redacción del proyecto de mejora de esta
estación finalice lo antes posible y se pueda compatibilizar con las obras de ADIF.”
Por tanto, no es verdad que se ha olvidado el gobierno de España sobre el tema de
los ascensores de Bellvitge y es cierto que la voluntad del Ministerio de Fomento es
compatibilizar las dos obras, lo digo porque aquí se explica también lo que a alguien
le interesa.
Por tanto, nosotros simplemente decir que hemos votado en contra, no porque
estemos en contra del soterramiento, históricamente siempre hemos apoyado las
mociones que ha presentado aquí cualquier grupo municipal, relativo al tema del
soterramiento de las vías o relativo al tema de los ascensores. Lo que nos parece
inadmisible es que a dos meses de las elecciones presenten esta moción, por quien
la presenta, por cómo la presenta, cuándo la presenta y por romper el consenso de
tantos años relativo a este tema. La propia Alcaldesa ha roto el espíritu, y su partido
ha roto el espíritu, del discurso de investidura, en el que pedía un pacto de todos los
grupos políticos, para que hiciéramos un gran pacto sobre el tema de
infraestructuras, dejando a un lado las fuerzas políticas, dejando a un lado los
partidos, los personalismos, y diciendo textualmente que teníamos que trabajar
desde la lealtad, sin dividir a los ciudadanos en bandos, integrando y sumando. Hoy
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nos da la sensación de que eso se ha roto y se ha roto por parte del Partido
Socialista, porque llegan las elecciones, simplemente, entonces desde el PP lo
tenemos muy claro, cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que aquí lo
único que no es de ciudad, es el Partido Socialista.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
A ver, confiemos en que este informe que se ha pedido “in voce” sea favorable y
esta moción sobre los medios pueda prosperar, la verdad es que, como dice el Sr.
Monrós, la intención con esta moción era justamente desarrollar unos medios de
comunicación favorables a la ciudadanía, donde todo el mundo pueda sentirse
orgulloso de ellos y partícipe de ellos, y no va en contra de nadie, es cierto, era con
el ánimo sobre todo de aportar a la ciudad lo que necesita.
Lamentamos profundamente que se haya sentenciado en este Pleno a un pino
centenario, creemos que hubiera sido posible edificar, incluso con más volumetría y
con más pisos públicos, tal y como los estaba describiendo el Sr. Belver, y también
poder salvar ese pino. Creemos que no ha habido voluntad política para hacerlo,
porque se ha presentado un informe que era viable, aunque hayan puesto
cincuenta mil pegas, era perfectamente viable, y es lamentable que en esta ciudad
no se tenga una sensibilidad suficiente hacia seres vivos, como es un árbol, un
árbol también siente y está vivo y, por lo tanto, tiene tantos derechos como los
pueden tener los animales, que también hemos estado haciendo aquí mociones
para sostener, o sea, para apoyar una convivencia entre los seres vivos. Por lo
tanto, lamentamos profundamente que eso se produzca hoy aquí, entendemos que
150 años, o más, de vida, dan para mucho y sin embargo los dilapidamos de una
manera bastante lamentable.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, nosotros lamentamos, profundamente, la resistencia que hay por
parte del gobierno a que los medios de comunicación, la radio y tal, se repongan a
la situación que estaban antes de desmantelarlos, no entendemos por qué y a qué
criterio obedece. El criterio económico me parece, pues sencillamente una falacia,
porque sabemos que se pueden tener unos medios dignos no gastando mucho
dinero, no pretendemos que sean unos medios con grandes despliegues y demás,
unos medios dignos, acordes a la ciudad y demás, y que sirvan como un elemento
de cohesión ciudadana y demás, por lo tanto, no entendemos esa resistencia. Sí les
decimos que desde el grupo de Ciudadanos vamos a seguir insistiendo para que
eso se consiga y que esta ciudad tenga los medios que se merece, porque lo
creemos justo y además necesario.
Por otro lado, tengo que decir algo que antes no he podido, porque es demencial la
dinámica de este Pleno y esto hay que cambiar de alguna manera, porque lo que
no puede ser es que vayamos aquí atropellados, a lo loco, que no se entere nadie
de lo que estamos hablando, se presenten las mociones atropelladas. Miren, a mi
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no me importa, Sra. Alcaldesa, venir a las 8 de la mañana y acabar a las 12 de la
noche, porque para eso nos pagan, para explicar las cosas y hacerlas bien. Sí que
es verdad que hay que tener una cierta dinámica y hacer las cosas con el mejor
sentido posible, para no desperdiciar tiempo, pero eso es una cosa y otra cosa es
que nos sometan ustedes a un estrés, donde tenemos que andar corriendo,
atropellados, no sabemos por dónde vamos, perdidos aquí entre papeles, y de
alguna manera esto es malo. Por lo tanto, a mí, como me considero bien pagado,
no me importa trabajar muchas horas, si hay que empezar a las 8 de la mañana y
se acaba a las 12 de la noche, se empieza y punto.
Mirad, en cuanto a lo que Esquerra, CiU y CUP-PA nos proponen en la moción de
apoyo al Presidente Mas y la vicepresidenta Ortega y consejera Rigau, miren,
ustedes nos tienen acostumbrados a esta grandilocuencia épica que forma parte de
su relato, con el que creen justificar su relación del estado de derecho, abusan,
empiezan afirmando que el 9 de noviembre de 2014 y por primera vez en la historia,
los catalanes y las catalanas fuimos llamados por el gobierno de la Generalitat, a
opinar sobre el futuro político de nuestro país, pues disculpen, pero eso sucede
cada vez que el Presidente de la Generalitat convoca elecciones al Parlamento de
Cataluña y esto está sucediendo últimamente muy a menudo.
En una cosa sí que estamos de acuerdo, cuando afirman que estos hechos
configuran un episodio extremadamente grave en términos políticos y democráticos,
sin precedentes en la Europa del siglo XXI, pero no en el sentido que ustedes le
dan, no, no, no es esa la gravedad, en la anterior moción advertíamos de la
importancia del estado de derecho en una democracia, ya que es una condición
ineludible para disponer de una verdadera democracia.
Comentamos también que nuestra responsabilidad como políticos es evitar que la
historia, los episodios más negativos de la historia, se repitan. Uno de los
elementos clave que sentenció la segunda Republica fue la falta de respeto al
estado de derecho, un reconocido antidemócrata lo explicaba así, a España se le
presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perder o salvar la
nación, saltando por encima de ellos, nuestra generación prefirió esto último. De
esta forma justificaba Franco el golpe de estado, nosotros haremos lo posible,
dentro del estado de derecho, para que esta historia no se repita.
Entrando a valorar la parte dispositiva de su moción, permítannos que las
desgranemos una a una. En relación con el apoyo al “Molt Honorable President de
la Generalitat”, que tendría que ser de todos los catalanes, la exvicepresidenta y la
consellera Irene Rigau, que de acuerdo con su parte expositiva están encausados
penalmente por la presunta comisión de sendos delitos de desobediencia,
usurpación de funciones, prevaricación y malversación, no sé si me dejo alguno por
el camino, miren ustedes, de esta democracia de baja intensidad, miren, como a
ustedes les llama tanto calificar la democracia de baja intensidad, existe una
Constitución que les recuerdo que apoyó de forma mayoritaria los ciudadanos de
Cataluña, más del 80%, en cuyo artículo 9 se establece que los ciudadanos y los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
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Ustedes pretenden un trato desigual a los máximos representantes del poder
ejecutivo de Cataluña ¿en base a qué criterios? Miren ustedes, el Presidente de la
Generalitat y los consejeros sabían perfectamente que las conductas que estaban
realizando podían tener transcendencia penal, lo sabíamos todos con unos mínimos
conocimientos jurídicos, al parecer ustedes no lo conocían. Miren ustedes, asuman
con valentía las consecuencias de unas decisiones libremente adoptadas y que no
se conducen a la sociedad civil y que ellos nos pusieron las urnas. En eso se basa
la desobediencia civil a la que apelan, en eso se basa.
En relación a la tan traída escasa calidad del Estado Español, deberían entender y
hacer pedagogía política en relación con las diferencias entre Estado y gobierno,
ustedes lo confunden conscientemente de forma permanente, porque repetir el
tanto la confusión entre Estado y gobierno no va, y ya acabo y perdóneme, no va a
cambiar la realidad.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Simplement per explicar breument el posicionament en la moció 29, de producció i
consum d’energia verda a l'Hospitalet, explicar-los-hi que cal que sàpiguen que el
nou contracte de l’any 2015, que es va iniciar el plec al març d’aquest any, doncs
exigeix a les empreses subministradores d’electricitat a l’ajuntament, que el 100%
de l’energia que subministrin vingui d’origen renovable o de Q generació d’alta
eficiència, això està en la clàusula 13.2 dels plecs i així es signarà el contracte, i les
empreses subministradores hauran de portar una certificació de l’origen d’aquest
100% d’energia renovable per tot el consum municipal. I en segon lloc, que ja estem
treballant amb organitzacions no lucratives, per temes d’eficiència i per temes
d’implantació de renovables, en concret amb “Eco on”, que estan molt vinculats
també amb “Som Energia”. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
A ver, breves comentarios, respecto a la moción de la estación de Bellvitge y su
accesibilidad, mire Sra. Esplugas, usted lo puede repetir todas las veces que
quiera, yo he intentado y creo que he mantenido el máximo respeto institucional, la
educación, porque no es nuestra intención ir a la batalla en este tema desde el
punto de vista partidista, pero mire, se lo vuelvo a repetir, usted me dice, no, es que
es electoralista, porque faltan dos meses para las elecciones, mire, usted dio una
rueda de prensa con un diputado y yo pensé, y se lo digo sinceramente, que
ustedes se habían confundido, como me había confundido yo cuando vi el BOE,
pero a partir de ahí, cuando ustedes comprueban y verifican que en el proyecto que
se ha licitado no están los ascensores de Bellvitge, ustedes siguen insistiendo.
Por eso traemos la moción, porque ustedes no han rectificado, porque ustedes no
han ido a la Asociación de Vecinos de Bellvitge, a la Coordinadora de Entidades del
Gornal, a los que invitaron a las vías de Bellvitge, a explicarles las maravillas del
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nuevo proyecto, y les han dicho, oye, disculpar, nos equivocamos. Ustedes eso no
lo han hecho, por eso traemos esta moción, porque oiga, si no pasa nada, y ya les
digo, he empezado diciendo, yo fui el primero que me equivoqué y dije, celebramos
que por fin la accesibilidad de la estación de Bellvitge se haya licitado y se vaya a
tirar adelante, esperamos que sea un primer paso para llegar al túnel de
l’Hospitalet, luego nos equivocamos y rectificamos porque vimos que no era lo que
se había licitado, ustedes eso no lo han hecho en ningún momento.
Luego, respecto de la moción 23, que aún no hemos podido entrar a debatir,
algunas cosas que se han dicho al respecto, sin entrar en la moción. Decían, el Sr.
Monrós creo que era, deia: en 36 anys crec que mai ha passat això, jo li dic, en 36
anys, en aquest Ple, mai s’ha aprovat una moció il·legal o com a mínim en 36 anys
mai hem aprovat una moció que després algú hagi portat a una instancia jurídica i
hagi tingut conseqüències per als regidors i regidores que l’haguessin votat, i és
justament el que volem evitar, i això és justament el que volem evitar. Si finalment
s’adequa, cap problema en entrar en el fons del debat.
I finalment, respecte del tema del pi, mirin, ustedes diran que no se ha tenido nada
de sensibilidad, no se tiene sensibilidad, sensibilidad con los seres vivos, con la
cantidad de árboles, y no me voy al conjunto de la ciudad, en el ARE de la
Remunta, en ese ARE, si quieren un día hacemos recuento de todos los árboles
que se han consolidado, de la ampliación del parque de Can Buxeres que se está
ejecutando y la plantación de nuevas especies, de nuevos árboles, que eso supone,
de los cambios que se hicieron y de cómo se ha protegido a los árboles que había
dentro, recuerdo, de un recinto militar que era la antigua Remunta y que allí estaban
como estaban, se han recuperado absolutamente todos, el 100% de esos árboles,
acúsennos ustedes de lo que quieran, excepto de poca sensibilidad. Creo que en
todo este proceso y ya les digo que no me voy más allá, simplemente en este
proyecto creo que el saldo es mucho más que positivo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, jo, si em permeten, abans de donar pas ja a les mocions de
cadascun dels grups, sí que volia fer alguns comentaris, arrel del que comentava el
Sr. García, del sistema de discusión de las mociones, es verdad que es la
asignatura pendiente, yo creo que si estuviéramos sentados ahí, no hubiéramos
entendido absolutamente nada, porque el orden en que se están debatiendo las
mociones y de la forma en que lo estamos haciendo es ininteligible para cualquier
persona que no esté muy ducho en la materia, y a nosotros que teóricamente
tenemos una cierta experiencia, nos es complicado seguir el Pleno municipal. Por
tanto, esta es una cuestión que queda pendiente, que el Sr. Fran Belver, en fin,
tiene un encargo directamente de la Alcaldía, para convocar una reunión con todos
los portavoces y poder llegar a un acuerdo en beneficio del debate, de la claridad y
de que al menos los ciudadanos que estén escuchando, en directo o no, puedan
entender qué estamos hablando y de qué estamos hablando.
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Se hace muy difícil y es muy complejo y además cuando se dicen las cosas y se
comentan temas tan importantes como los que de alguna forma muy rápida, se han
explicado a lo largo de estas tres horas y veinte minutos. Se ha hablado de la
sanidad, cosa que creo que es muy importante para los vecinos y vecinas de esta
ciudad, se ha hablado de los medios de comunicación, aunque no hemos podido
tampoco entrar en profundidad a debatir, se ha hablado de la energía verde, se ha
hablado de Xipreret, se han hablado de tantos y tantos temas que creo que son
básicos y muy importantes para el día a día de la ciudad, de los vecinos, de los
barrios, etc.
Y un tema que es, me sabe mal que la Sra. Esplugas ahora haya salido, pero justo
un tema que yo creo que siempre ha tenido un consenso de todas las fuerzas
políticas del Consistorio y de todas las entidades y los vecinos y vecinas de la
ciudad, que es estar a favor de una infraestructura, como es el túnel ferroviario de
l’Hospitalet, un tema esencial, que hemos reivindicado juntos y que hemos de
continuar reivindicando juntos, sea quien sea quien esté gobernando en la
Generalitat de Cataluña, sea quien sea quien esté gobernando en Madrid, sea cual
sea el color político de los gobiernos de Madrid, vamos a continuar reivindicando,
porque es de justicia para la ciudad y para el área metropolitana, tener un sistema
de cercanías en condiciones.
Hoy no estamos hablando de esa reivindicación histórica, que podemos entrar si la
Ministra A, el Ministro B o la Ministra C, en fin, todos tenemos muy claro cuál ha
sido la historia, sabemos que tenemos hoy un proyecto redactado en el Ministerio
de Fomento, que está esperando los recursos económicos para licitar, y ese es
nuestro objetivo como ciudad, y es un objetivo compartido además por ciudades de
nuestro entorno y por otras administraciones de este país. Por tanto, creo que en
ese sentido hoy no era una discusión de si estamos poniendo en cuestión o no el
soterramiento de las vías del tren. Aquí de lo que estamos hablando es de un
proyecto menor, menor si tenemos en cuenta el alcance que, la Sra. Esplugas ha
dicho, se ha equivocado, ha dicho que eran 358.000 millones, son 358 millones de
euros, no 358.000, lo digo porque claro, la cifra… Dicho esto, ya sé que ha sido,
bueno, supongo que ha sido un error, y no era su intención dar una cifra que no era
la correcta. Y también presupongo la buena intención por parte de todos los grupos
a la hora reivindicar y de poner encima de la mesa propuestas en mejora de
diferentes cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
Ahora bien, yo en el tema de la moción que hoy llevamos, no es un tema
electoralista Sra. Esplugas, no se equivoque, yo puedo entender que usted se
siente engañada por los suyos, por el Partido Popular, que hace tan solo dos meses
le dijeron que se iban a hacer esas obras que eran esperadas por parte de la
ciudad, porque es verdad que en la licitación que ADIF realizó de 6 millones o 7
millones de euros, parecía que se contemplaba la accesibilidad de la estación de
Bellvitge, una obra que la Ministra, en vivo y en directo, en persona, se había
comprometido en enero de 2014, en Hospitalet, que después posteriormente se
comprometió el Secretario de Estado, y que en una reunión que usted y yo
compartimos, sabe perfectamente que hablamos del soterramiento y de que esa
obra se iba a abordar, que el proyecto se estaba ya realizando y que, por tanto, el
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proyecto tenía que estar ya a ver la luz, en fin, en unos meses. Han pasado
bastantes meses, de enero del 2014, estamos en octubre de 2015, pues han
pasado unos cuantos meses, en los cuales podría haberse realmente realizado la
obra y el proyecto de la conexión de los ascensores, de la estación de Bellvitge, del
Gornal, y que tuviéramos un sistema provisional, porque en definitiva nadie da por
definitiva esa obra, todos esperamos un arreglo provisional mientras el
soterramiento de las vías no se llegue a realizar.
Por tanto, a ver, yo saben que esta misma tarde les he explicado a todos los grupos
políticos, porque creo que en este sentido, en fin, tenemos que ser transparentes,
que ayer tarde, a respuesta de una carta que yo cursé el 16 de septiembre y que
tienen todos ustedes, en la que le decía a la señora Ministra que no estábamos de
acuerdo con lo que se estaba licitando en Hospitalet, porque no se tenía en cuenta
la reivindicación de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de los barrios de
Bellvitge y de Gornal y de todos los usuarios que utilizan esta estación, a respuesta
de esta carta, se nos pone en evidencia que esta obra de conexión, bueno, pues no
está todavía ni el proyecto realizado, que se está en ello, pero claro, llevamos
mucho tiempo escuchando que se está trabajando, queremos, en fin, concreción,
queremos unas fechas. Y queremos poner también en evidencia que si hay
recursos económicos para abordar la mejora de la catenaria, que yo no pongo en
duda que sea necesaria, y los aspectos de seguridad, y si hay que poner
barandillas, en absoluto yo lo voy a criticar.
Ahora bien, como Alcaldesa y como concejales y concejalas, creo que también
tenemos que escuchar a los vecinos y vecinas, igual que el Ministerio de Fomento
debería escuchar lo que el ayuntamiento de Hospitalet le dice a ese respecto, nos
está contestando simplemente que ellos tienen la competencia, bueno, claro,
evidentemente que tienen la competencia, nadie duda que ellos tengan la
competencia, igual que el ayuntamiento de Hospitalet tiene competencias para
hacer obras en la ciudad y esas obras, lo que estamos haciendo es conveniarlas,
hablarlas, priorizarlas con los vecinos y con las entidades, y si nosotros podemos
escuchar a los vecinos, perfectamente el Ministerio de Fomento puede escuchar a
un ayuntamiento y a las entidades de una ciudad. Simplemente lo que ponemos de
manifiesto es que queremos que esa obra, que no es un lujo, no estamos pidiendo
un lujo, queremos que los ciudadanos y ciudadanas que utilizan la estación de
Bellvitge y Gornal puedan subir y bajar, en este momento la gente mayor no puede
acceder, la gente con discapacidad no puede acceder, las personas que tienen
movilidad reducida no pueden acceder y las personas que pueden acceder tienen
que subir y bajar con sus equipajes con unas escaleras que son infrahumanas. Y
estamos en la semana de la movilidad y a todos se nos llena la boca de hablar de
sostenibilidad, de movilidad, de transporte público, de la bicicleta, del tren, del
autobús, del metro, etc, pero tenemos una estación hoy en Hospitalet que no es
accesible.
Y hace un mes tuvimos una moción, que creo que promovía Guanyem,
precisamente para que la ciudad cada vez sea más accesible en todos los ámbitos
y, hombre, a ver, tenemos ahí una piedra en el zapato, tenemos dos, una esa y otra
la línea 5 con conexión con la línea 9, que es la estación de Collblanc, que todos
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estamos esperando a que por fin en enero se ponga en marcha la línea 9 y que ese
tema se resuelva, pero esas son las dos piedras que tenemos en el zapato y que
una está ya a punto de solucionarse y la otra, Sra. Esplugas, yo, en fin, me gustaría
creer la carta del Ministerio y pensar que el proyecto mañana lo vamos a tener, que
van a operar el milagro y que en dos días se va a adjudicar, pero hombre, todos
somos conscientes de que una obra de 1.820.000 euros no se adjudica en dos
días, y que un proyecto de este tipo no se hace en dos días.
Por tanto, insisto, creo que es importante reivindicar, continuar unidos en la
reivindicación, y que le quede muy claro también, Sra. Esplugas, no piense que el
Sr. Graells, ojalá en tres meses haya conseguido convertirse en el líder del barrio
de Bellvitge y de Gornal y que todo el mundo va detrás de él, en fin, a la voz de ya.
Los vecinos y vecinas tienen criterio, a los vecinos y vecinas del barrio de Bellvitge
y de Gornal se les ha tratado esta noche, en fin, como si no tuvieran inteligencia
suficiente para reivindicar aquello que consideran que es justo para su barrio y para
su ciudad, por tanto, de verdad Sra. Esplugas, usted no se lo creerá, a lo mejor
usted piensa, dice aquel que…, bueno es igual, no quiero entrar en los refranes,
porque siempre me equivoco, pero a ver, en definitiva, de verdad, aquí no hay un
partido socialista que esté manipulando a nadie, aquí hay un gobierno y hay un
grupo municipal que, como es evidente que todos los grupos municipales de este
consistorio, se deben de preocupar por lo que los vecinos y vecinas quieren y
necesitan.
Las cosas a veces no son como parecen, las cosas son como son y ya le puedo yo
bien asegurar que las cosas son así, reivindicamos lo que creemos que los
ciudadanos necesitan, en Bellvitge, en Gornal, en la ciudad, en cada uno de los
barrios, igual que yo respeto que usted piense de forma diferente, creo que usted
tiene que pensar que estamos haciendo las cosas en beneficio de la colectividad y
no en beneficio individual. Cuando llegue la campaña electoral no se preocupe Sra.
Esplugas, que ya haremos la campaña que toque, utilizaremos nuestro partido
como siempre lo hemos hecho en las generales, igual que usted utilizará el suyo.
Pero también le digo que igual que usted, en fin, a principios de septiembre corrió
con el diputado del Prat, con el Sr. Gallego, al cual le agradezco en algunos
momentos su intervención, para facilitar algunos temas para la ciudad de
l’Hospitalet, a ver, corrió a explicarle a las entidades del barrio de Bellvitge, en la
fiesta mayor, que se iba a hacer esta mejora y esta obra, pues bueno, usted luego
se quedó… y también le voy a decir una cosa, Sra. Esplugas, porque mire, yo creo
que las cosas, los que me conocen saben que yo digo la verdad, y usted sabe
perfectamente que recibió una llamada mía en el mes de septiembre para
preguntarle sobre este tema y usted me dijo que esto era así, que se estaba
haciendo la licitación de las obras de accesibilidad del barrio de Bellvitge, y cuando
usted supo que no era así, no hubo una llamada de la portavoz del Partido Popular
a la Alcaldesa para decirle, me he equivocado y esto no es así. Es así, Sra. Sonia
Esplugas, y usted lo sabe, y no le voy a dar la palabra, y no se la voy a dar, no por
nada, Sra. Esplugas, porque con esta intervención se cierra el debate.
Finalizamos aquí las primeras mociones conjuntas y ahora, Sra. Secretaria,
pasaremos a las individuales.

…/…

110

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34; adoptant-se els següents acords:
PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CiU

MOCIÓ 20.- DE SUPORT A L'ACTIVITAT INDUSTRIAL A LA PLANTA VALEOMARTORELLES.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA I ES VA FER UNA DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL)

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H, CiU

MOCIÓ 21.- TORNANT A DEMANAR LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE L’ESTACIÓ DE BELLVITGE, LA CONNEXIÓ ENTRE ELS BARRIS
DE BELLVITGE I GORNAL I EL SOTERRAMENT DE LES VIES FERRIES EN EL
SEU PAS PER L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATES que el soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per L’Hospitalet, es
una reivindicació històrica que permetrà descongestionar el sistema de rodalies de
Barcelona, millorar la mobilitat de tota la regió metropolitana i cohesionar la
ciutat,canviant completament la seva fisonomia, guanyar nous espais per la
ciutadania i millorar la connexió entre els diferents barris.
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ATES que des de l’any 2000 va néixer la plataforma unitària “L’H sense vies”
formada per entitats de la ciutat i que reivindica el projecte del túnel ferroviari de
L’Hospitalet des de llavors.
VIST que el Ministeri de Foment no te previst incloure aquesta obra fonamental pel
futur del desenvolupament econòmic de l’àrea metropolitana de Barcelona i de la
nostra ciutat als Pressupostos 2016 i torna a no considerar una prioritat aquesta
inversió
.
VIST que per altre part si ha decidit realitzar una inversió similar en una nova
llançadora entre el Passeig de Gracia i l’Aeroport, innecessària amb les obres del
túnel ferroviari de L’Hospitalet i davant la imminent posada en marxa de la L9.
ATÈS que l’actual infraestructura provoca molèsties als veïns circumdants a causa
dels elevats nivells de contaminació acústica.
ATÈS que aquesta inversió en la ciutat juntament amb l’intercanviador de la
Torrassa permetria multiplicar per sis la freqüència a l’aeroport i millorar
notablement tota la xarxa de Rodalies en l’entrada sud a Barcelona,
descongestionant la via fèrria de Vilanova.
VIST la manca de formules per poder connectar de forma eficient els barris de
Bellvitge-Gornal, on els veïns nomes disposen de 3 ponts, 2 dels quals provisionals.
VIST que l’estació de Bellvitge, que a la vegada actua de connector entre barris, no
disposa d’ascensors ni mitjans per eliminar les seves barreres arquitectòniques i
adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda. Sent l’única estació no accessible de
tota aquesta línia.
VIST que el Ministeri de Foment si te previst realitzar una millora de la
infraestructura fèrria (vies, catenària, etc.) al seu pas per Bellvitge i Gornal però no
ha tingut present la reforma i adaptació de l’estació en termes d’accessibilitat.
VIST als acords presos pel Ple Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet en data
26/02/2013, 28/10/2014 i 28/04/2015 respecte a la inversió en aquestes
infraestructures fonamentals per la ciutat.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar-nos en la nostra petició al Ministeri de Foment que, com a
mesura provisional, davant l’endarreriment del soterrament de les vies de la línia de
Vilanova que separen els barris de Bellvitge i Gornal de L’Hospitalet, procedeixi a la
realització de les obres de millora tant a l’estació de Bellvitge-Gornal com en l’accés
als ponts que travessen el ferrocarril i que serveixen de comunicació entre els barris
de Bellvitge i el Gornal, i que es tingui en compte la prioritat dels veïns amb l’
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instal·lació d’ascensors en els ponts que travessen aquesta línea de ferrocarril R2
Sud.
SEGON.- Reiterar-nos en la nostra petició al Ministeri de Foment, que dins les
millores de l’estació de Bellvitge es faci totalment accessible tant l’estació com el
pas elevat entre els dos barris,així com l’adaptació de les andanes a l’altura dels
trens.
TERCER.- Tornar a instar al Ministeri de Foment que cerqui totes les vies de
finançament possibles per tal de que s’executi el projecte del túnel ferroviari de
L’Hospitalet, com a obra fonamental del Pla de Rodalies de Catalunya.
QUART.- Fer trasllat d’aquests acords al Ministeri de Foment del Govern
d’Espanya, a la conselleria de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat,
als grups representats al Congrés dels Diputats, a les associacions veïnals del
barris de Gornal i de Bellvitge i la Federació de Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, GUANYEM L’H

MOCIÓ 22.- EN DEFENSA D’UNA ATENCIÓ SANITÀRIA PÚBLICA DE
QUALITAT I DE SUPORT AL SERVEI CATALÀ DE SALUT DE CATALUNYA I
DELS SEUS TREBALLADORS.

Entenem la salut com una categoria que va més enllà de l’absència de malaltia i es
considera un estat complert de benestar físic, mental i social sent el seu objectiu
irrenunciable el de donar cobertura i serveis per a garantir el dret constitucional de
la ciutadania a la protecció de la salut, sense discriminació de cap tipus.
La política de salut del Govern de la Generalitat de retallades estructurals ha fet que
en menys de cinc anys tinguem una sanitat menys pública, menys universal i
equitativa. La disminució total del pressupost en un 14 % des de l’any 2010 ( 1400
milions d’euros ) ha tingut com a conseqüència la supressió de serveis i proves, la
reducció de llits i tancaments de plantes, la retallada de sou i la pèrdua de més de
5.000 llocs de treball al sistema públic de salut.
Atès que:
•

La situació de les atencions de salut i sanitat públiques a Catalunya i a la
nostra ciutat pateixen un deteriorament creixent.

•

En el darrers temps s’han generat moltes queixes i mobilitzacions de una
ciutadania que veu com es tanquen serveis, quiròfans i llits hospitalaris a
l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospital General de L’Hospitalet , l’Hospital Moisès
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Broggi, hospitals de referència dels veïns i veïnes de la nostra ciutat; com es
retallen les prestacions i els pressupostos públics, com es redueix el
personal treballador, com s’allarguen les llistes d’espera a l’Atenció Primària
i a la resta de serveis, com es deriven intervencions i proves des del sistema
públic al privat i concertat i com es massifiquen els serveis d’urgències.
•

Any darrere any l’Atenció Primària perd força en tot l’Estat i en especial a
Catalunya, que és una de les comunitats que més diferencial presenta entre
la despesa hospitalària i la d’Atenció Primària. Aquest any, la baixada en
pressupost és major a l’Atenció Primària (1,62 lineal ). Com a conseqüència,
no es pot garantir cap mena de substitució per vacances, ni baixa laboral. I
cal tenir en compte que solament es cobreixen el 50% de les jubilacions. Per
aquest motiu, els directors de diversos centres d’Atenció Primària s’han
negat a signar els acords de Gestió amb el CatSalut fins que no quedi clar
quin serà el pressupost i han demanat el recolzament dels ajuntaments i de
les entitats locals.

•

La salut de la població catalana en el futur depèn, entre altres coses, de com
s’orienti el sistema sanitari. Sabem que, amb una major inversió i amb un
millors serveis en l’Atenció Primària, s’obtenen millors resultats en salut. No
necessiten forçosament més pressupost, sinó una distribució i una
priorització orientades a centrar el sistema en l’Atenció Primària de salut.

Aquests darrers dies s’ha comunicat als responsables de diversos equips d’Atenció
Primària del Baix Llobregat que a partir de l’1 d’octubre no renovaran el contracte
temporal a 35 treballadors eventuals de diverses categories.
Manifestem el nostre rebuig a aquesta mesura, que sens dubte, precaritzarà encara
més les condicions d’atenció als centres de salut de la nostra ciutat i tindrà les
consequències d’una pitjor atenció, de l’ increment de les llistes d’espera i un major
desgast del personal laboral.
Per tots aquests motius exposats, els Grup Municipals del PSC-CP, CIUTADANS,
ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i GUANYEM L’H proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín

…/…

114

González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 2 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; amb 1 vot en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER .- Reprovar les polítiques dutes a terme pel Departament de Salut
perquè han provocat la degradació dels serveis sanitaris de titularitat pública, la
reducció de la qualitat assistencial, de l’accessibilitat i de l’equitat i han
precaritzat les condicions de treball del personal treballador dels serveis de
salut.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 26 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot en
contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Presentem algunes de les propostes per a millorar l’atenció sanitària a
la ciutadania:
1. Augment progressiu del pressupost destinat a l’atenció primària de salut
(APS), compromís d’arribar al 17% en l’exercici del 2016 i al 25% a mitjà
termini.
2. Establir un Pla de reordenació de l’atenció continuada per assegurar
que tots els ciutadans tinguin el primer contacte amb serveis propis de
l’atenció primària.
3. Convertir el metge i l’infermera de família en actors i coordinadors de
tota l’atenció.
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4. Disminuir la medicalització i potenciar l’atenció comunitària i la
coordinació amb els serveis socials.
5. Recuperació de personal i de les seves condicions laborals: assegurar que
queden ben cobertes les vacants per jubilació, malaltia o vacances, dotant
adequadament als diversos equips d’atenció primària (EAP).
6. Exigir la paralització de la mesura de no renovació dels contractes
temporals de personal eventual dels centres d’Atenció Primària de
l’Hospitalet i del Baix Llobregat.
7. Incrementar les aportacions de recursos propis municipals en els
serveis domiciliaris i d’ atenció a les persones, per contribuir de manera
efectiva a la lluita contra l’exclusió social i la pobresa.
8. Recuperar l’activitat hospitalària i ambulatòria que es deriva a centres
privats concertats amb pressupost públic.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 26 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot en
contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Traslladar aquest acord, si s’escau, al President de la Generalitat, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, al Conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya, A la FAVLH, a la Junta de Personal dels Hospitals de Bellvitge,
General de L’Hospitalet, Moisès Broggi i Atenció Primària Costa de Ponent.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CiU, CUP-PA

MOCIÓ 23.- PER LA REFORMULACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
L’HOSPITALET.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 16 vots favorables dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 11 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que les característiques de la nostra Ciutat fan evident que sigui necessari
disposar d’uns mitjans de comunicació públics i de qualitat que funcionin com una
eina de comunicació per a la ciutadania a la vegada que contribueixin a fomentar la
cohesió entre els diferents barris, sectors i teixit social de la ciutat.
DONAT que el mitjans de comunicació locals són necessaris i imprescindibles en la
societat democràtica actual doncs cal que el ciutadans estiguin informats pels
professionals de premsa dels esdeveniments diaris que tenen lloc a la seva ciutat a
tots els nivells (polític, esportiu, cultural, social,...) així com també són un mitjà bàsic
de comunicació en situacions d’emergència tal i com ho determina la nostra
normativa de protecció civil.
ATÈS que de tot això es desprèn que aquests mitjans de comunicació han de ser
propers i accessibles al conjunt de la ciutadania.
VIST que la configuració actual dels mitjans de comunicació a nivell global fa que
sigui difícil que les notícies d’àmbit local tinguin difusió en els mitjans d’àmbit
nacional i, per tant, l’actualitat de la ciutat té poca difusió entre el conjunt de la
ciutadania.
ATÈS que els mitjans de comunicació (i més concretament aquells que són més
accessibles per la ciutadania, com la ràdio i la televisió) són instruments importants
per a la integració i la normalització lingüística en una ciutat com la nostra.
VIST que arran del procés de “desmantellament” dels mitjans de comunicació
municipals, fet entre els anys 2011 i 2012, la ciutat ha deixat de comptar amb una
ràdio municipal i amb una televisió potent i que, a canvi, s’ha vehiculat aquesta
informació a través del canal web dels mitjans de comunicació municipals. Que
aquest canal web, anomenat L’Hdigital, no és un canal interactiu.
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DONAT que l’Hospitalet té un important gruix de població d’edat avançada els
quals, difícilment, tenen accés a internet o, si més no, no l’utilitzen com a mitjà de
comunicació habitual. Que aquests mitjans són considerats pels ciutadans i
ciutadanes, entitats, associacions, clubs esportius i col·lectius con una eina
fonamental per donar veu i difusió a les seves activitats i realitats.
DONAT que els mitjans de comunicació municipals actuals, tret del diari, tenen
poca incidència en el conjunt de la ciutadania tal i com s’observa al darrer
baròmetre d’opinió pública de la ciutat.
ATÈS que arran del procés endegat fa tres anys arran del tancament de l’anterior
programació de TV L’H i de Ràdio L’H, la plantilla dels mitjans de comunicació ha
assolit un destacat perfil de polivalència multimèdia i està disposada a assumir nous
reptes que comportin fer un salt endavant per fer créixer els mitjans i fer-los més
propers i interactius.
ATÈS que els mitjans de comunicació de l’Hospitalet s’han nodrit del gran talent del
seu personal que, des d’un bon inici, ha contribuït a fer créixer aquests mitjans.
ATÈS que en data 28 de gener de 2014, es va aprovar inicialment el Reglament
Orgànic d'Organització i Funcionament dels Serveis de Comunicació Municipals de
l’Hospitalet (d'ara endavant ROFSCMLH). Presentades les al·legacions en el
període d'exposició pública, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 27
de maig de 2014, va acordar aprovar definitivament el referit Reglament (BOPB
11/7/2014).
ATÈS que de conformitat amb l'article 24 del ROFSCMLH, el Director dels Mitjans
de Comunicació Municipals serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament, prèvia selecció
pels procediments previstos legalment per a la selecció de personal directiu i pel
procediment recollit en el Reglament per al nomenament del Consell Executiu i de
Programació. Entenent que el nomenament exigirà que el candidat que hagi superat
el procés selectiu, abans de procedir al seu nomenament pel Ple, haurà de ser
informat per la Junta de Portaveus i, posteriorment, elevat al Consell Consultiu
Assessor perquè en un termini de 30 dies emeti informe preceptiu sobre el mèrit i
idoneïtat del candidat.
ATÈS que, a hores d’ara, el procés per escollir un nou Director dels Mitjans de
Comunicació no ha conclòs i que les bases de la convocatòria pública per a la
selecció d’un Director/a de Mitjans de Comunicació, aprovada pel Consell
d’Administració de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, S.A, en data 19 de
gener de 2015; en concret la Base Setena, paràgraf penúltim s’estableix que: “la
proposta de la Comissió de Selecció no generarà cap dret de la persona candidata
proposada atès que el nomenament definitiu s’ha de tramitar de conformitat amb el
procediment previst en el ROFSCMLH”.
ATÈS que malgrat que el ROFSCMLH va entrar en vigor en data 12 de juliol de
2014 i que en el punt 1 de la Disposició Transitòria s’establia un termini màxim de
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dos mesos, a comptar des de l’entrada en vigor del Reglament Orgànic, per a que
els òrgans competents iniciessin els procediments per al nomenament dels òrgans
que es regulen al mateix i, donat que en l'actualitat resten sense constituir el
Consell Consultiu i Assessor i el Consell Executiu i de Programació.
ATÈS que un dels principis bàsics d'aquest Reglament és fomentar la identitat local,
la realitat social i plural informativa de la ciutat, així com garantir una informació
veraç i ser un vehicle de participació i difusió. El respecte a aquests principis
donarien resposta a l’actual necessitat de l’Hospitalet de Llobregat d’uns mitjans de
comunicació plurals, objectius, de proximitat i independents. Aquests principis
bàsics del Reglament han de ser supervisats de manera constant per una direcció
responsable adequada.
ATÈS que a hores d’ara, l'actual Directora de Mitjans de Comunicació de
l’Hospitalet no reuneix els requisits, criteris de pluralitat i rigor informatiu exigits per
donar compliment als preceptes anteriorment exposats.
ATÈS que els mitjans de comunicació s’han convertit en una eina de propaganda
de l’equip municipal, entenem que és difícil garantir les millors condicions
d'independència i professionalitat dels periodistes i de la resta de col·lectius que
treballen si mantenim al capdavant a la mateixa Direcció que manca d'empatia amb
els treballadors i que manca de la confiança dels partits polítics de l'oposició.
ATÈS que el Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament dels Serveis de
Comunicació Municipals de L’Hospitalet de Llobregat en el seu “article 2. Àmbit
d’aplicació” defineix que és el que es considera i què no un mitjà de comunicació
municipal de titularitat de l’ajuntament, no sent-ho “els fulletons, les comunicacions i
altres publicacions de qualsevol tipus destinades a difondre i promocionar els
serveis públics, o aquells destinats a l’informació ciutadana sobre actes i actuacions
concretes dels serveis i activitats municipals”.
ATÈS que actualment el Diari de l’Hospitalet té bàsicament un contingut centrat a
difondre i promocionar els serveis públics, i/o actes i actuacions concretes del
govern municipal.
ATÈS que tant l'article 20 de la Constitució, com l'article 52 de l'Estatut de
Catalunya, estableixen que els poders públics han de garantir l'accés als serveis
audiovisuals. Ni la legislacions espanyola ni la catalana garanteixen en l'actualitat
de manera efectiva, aquest dret d'accés.
DONAT que en el cas de la comunicació local, l'article 33.4 de la Llei de
Comunicació Audiovisual de Catalunya estableix que en la gestió del servei públic
de comunicació audiovisual d’àmbit local cal garantir «la participació dels grups
socials i polítics més representatius, i també de les entitats sense ànim de lucre del
territori, per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa consultiva i
assessora».
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ATÈS que tal i com va recomanar el Fòrum d’Entitats de Persones Usuàries de
l’Audiovisual del CAC el 2012, cal afavorir el desenvolupament efectiu del dret a
comunicar i els drets de la comunicació per tal de promoure que la societat civil
organitzada i les diverses entitats que conformen el teixit associatiu, puguin
desenvolupar una tasca més activa en la configuració i el funcionament dels serveis
de comunicació públics de Catalunya.
ATESA la inversió en mitjans locals feta a la ciutat de L'Hospitalet (equipaments
específics per a mitjans, per formació audioviosual - Torre Barrina, formació
ocupacional especialitzada en imatge i so-CIFO), caldria estudiar la possibilitat de
buscar fòrmules que garanteixin l'accés als mitjans locals de comunicació, de les
entitats i col·lectius de la ciutat.
VIST que la ciutat de l’Hospitalet es mereix tenir uns mitjans de comunicació de
qualitat, plurals i participatius als que els hospitalencs puguin accedir de manera
fàcil i senzilla. Uns mitjans atractius i dinàmics que aconsegueixin generar audiència
entre la ciutadania.
ATÈS que uns mitjans de comunicació de qualitat poden incidir de manera molt
directa en el sentiment de pertinença de la població, creant orgull de ciutat i
millorant la imatge de l’Hospitalet.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals de Ciutadans, Iniciativa Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates, Partit Popular, Esquerra Republicana de
Catalunya, Guanyem L’Hospitalet, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat
Popular-Poble Actiu proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
PRIMER: Instar a la Junta de Govern Local a constituir, de conformitat amb
l’establert en els articles 9 i 10 del ROFSCMLH, el Consell Consultiu i Assessor en
el termini màxim de dos mesos a partir de la constitució del Consell de Ciutat.
SEGON: Procedir a concloure el procés de nomenament del Director/a dels mitjans
de comunicació municipals en el termini més breu possible des de la constitució del
Consell Consultiu i Assessor.
TERCER: Instar a l’alcaldia a que procedeixi a iniciar els tràmits per a la constitució
del Consell Executiu i de Programació.
QUART: Instar la confecció dels estudis sobre el procediment de gestió adequat i
sobre el seu impacte econòmic conduents a la reobertura de Ràdio l’Hospitalet,
dotar-la de totes les eines i recursos suficients perquè sigui un referent en la
informació de les temàtiques d’àmbit local.
CINQUÈ: Demanar al Consell Executiu i de Programació, una vegada constituït,
que realitzi canvis immediats en els continguts del Diari de l’Hospitalet perquè es
converteixi en un mitjà ajustat als objectius i principis que recull el ROFSCMLH i no
respongui a altre tipus de publicació destinada a difondre serveis públics i
actuacions del govern municipal.
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SISÈ: Instar a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A perquè garanteixi que
la Sra. A.E no exerceixi les funcions de direcció dels mitjans de comunicació
municipals de l’Hospitalet i que procedeixi a realitzar les correccions oportunes en la
web d’aquesta entitat per a que la Sra. A.E aparegui amb el càrrec pel qual va ser
contractada.
SETÈ: Proposar que el Consell Executiu i de Promoció estudiï les fórmules que
garanteixin l’accés de les entitats i col·lectius de la ciutat als mitjans locals a través
de:
a)
Formació específica en producció i realització audiovisual.
b)
Cessió d'espais informatius autogestionats.
c) Participació en consells assessors vinculants, amb capacitat de decisió en la
gestió dels mitjans locals.
VUITÈ: Traslladar aquests acords a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals,
S.A, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Directora mitjans comunicació de
l’Hospitalet, Comitè d’Empresa de La Farga, als treballadors dels mitjans de
comunicació públics, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVL’H així
com als diferents sindicats amb representació a l’Ajuntament de l’Hospitalet.

CIUTADANS, PP, GUANYEM L’H, CiU

MOCIÓ 24.- PERQUÈ ELS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT SIGUIN
ACCESSIBLES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en la Declaració de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, que fou
adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides es va fer constar que:
“L’infant ha de gaudir plenament de llocs i recreacions, els quals han d’estar
orientats vers els objectius perseguits per l’educació; la societat i les autoritats
públiques s’esforçaran en promoure el gaudi d’aquest dret”.
Donat que els infants necessiten d’espais de jocs on poder compartir el seu temps
sense que importin quines són les seves capacitats i on aprenguin a viure en
igualtat, sense que les diferències siguin un obstacle.
Atès que en una ciutat de les dimensions, particularitats i característiques de
l’Hospitalet, els parcs infantils accessibles són una necessitat social.
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Atès que els parcs infantils accessibles no només són importants en la qualitat de
vida dels infants amb discapacitat sinó que també ho són pels seus pares i famílies
doncs existeix una gran necessitat de poder disposar d’espais inclusius on poder
realitzar activitats de lleure i d’esbarjo.
Vist que l’accessibilitat als parcs infantils continua essent un repte pendent per la
inclusió dels infants, pares i familiars, amb o sense discapacitat, en un mateix espai
de jocs.
Atès que l’objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats sinó que el que cal fer
és que els espais de lleure que ja existeixen a la nostra ciutat de forma natural i no
publicitada incloguin jocs que puguin ser utilitzats per tots els nens.
Donat que el parc infantil ha de ser un espai inclusiu on els infants es diverteixin
junts, coneixent les diferències. Cal crear espais solidaris on es fomentin els valors
socials com l’amistat i la companyonia.
Atès que al ple municipal del mes de setembre es va aprovar una moció on es
demanava l’adhesió d’aquest ajuntament a la iniciativa META 2017.
Donat que el fet de fer accessibles els parcs infantils és un element fonamental si
volem que la nostra ciutat faci compliment dels criteris d’accessibilitat universal.
És per això que els Grups Polítics de CIUTADANS, PP, GUANYEM L’H i CiU,
proposen a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Elaborar un Reglament de parcs infantils accessibles, prèvia consulta
amb entitats i associacions de discapacitats, on hi figurin els criteris i les
característiques que han de tenir els parcs infantils adaptats.
SEGON.- Adaptar progressivament els parcs infantils de la ciutat als criteris
d’accessibilitat universal per tal que en el termini d’un any hi hagi, com a mínim, un
parc infantil accessible a cada districte.
TERCER.- Donar trasllat a les associacions i entitats socials de la ciutat, AMPA’s i
associacions veïnals de la ciutat, Consell de Ciutat i Consells de Districte.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CUP-PA

MOCIÓ 25.- DE FOMENT DE L’ÚS DE LA BICICLETA A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 16 vots favorables dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
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Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 11 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que la mobilitat com a forma d'accés als béns i serveis és una necessitat
col·lectiva i un dret bàsic no escrit, com l'és el dret a l'aire o al sol.
Atès que la planificació urbana ha comportat un increment de desplaçaments
recurrents, que al costat d'una oferta insuficient de serveis de transport públic i una
gran facilitat donada al cotxe privat ha fet que els carrers de les nostres ciutats
deixin de ser espais de trobada pública per convertir-se en carreteres de tràfic a
motor, omplint-les de soroll i de contaminació atmosfèrica i emetent uns gasos que
contribueixen al perniciós efecte hivernacle global i afecta negativament a la salut
de les persones.
Atès que el tràfic, en el seu format actual, depèn del consum de combustibles
fòssils finits, és font de deterioració de la salut, d'exclusió social, de malbaratament
energètic i econòmic i de pèrdua de qualitat de vida.
Atès que la sensibilitat social vers del dany causat per la contaminació de la
mobilitat basada en combustibles fòssils ha portat a organismes internacionals,
estatals i autonòmics a establir estratègies i normatives per evitar o minimitzar
aquests impactes negatius.
Atès que el nostre municipi està integrat en les zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric establerta pel decret 266/06 de 23 de maig de la Generalitat de
Catalunya, pels contaminants diòxid de nitrogen i partícules en suspensió. Essent el
tràfic rodat un dels focus emissors dels contaminant anteriorment enunciats a la
nostra Ciutat.
Atès que el ple del nostre Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions a favor
d’avançar cap a una ciutat ambientalment sostenible on la mobilitat sostenible és un
factor determinant.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 29 de març de 2006 va aprovar el Pla
Director de la Bicicleta de L’Hospitalet com una necessitat de recuperar la qualitat
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de l’espai urbà afavorint les formes de transport que menys recursos naturals
consumeixen i que respecten el medi ambient.
Atès l’ incompliment dels terminis plantejats al Pla Director de la Bicicleta de
L’Hospitalet pel desenvolupament i construcció de la xarxa de carrils bici i zones
pacificades ja que actualment (octubre de 2015) només s’ha acabat d’aplicar el
planejament de la primera.
Atès que la xarxa projectada no es correspon amb la construïda en molts casos
com el camí d’accés al riu on l’amplada projectada és molt superior a la realment
construïda, cosa que fa el camí de difícil transit.
Atès que la mobilitat basada en el consum de combustibles fòssils és la primera
causa de contaminació atmosfèrica a la nostra ciutat i que la contaminació
ambiental té una incidència mes alta a la mortalitat que la causada per accidents de
transit convertint aquest fet en un problema de salut pública.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i
CUP-PA, demanen al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Obrir un període de 2 mesos per actualitzar el pla director de la bicicleta
deslligant la xarxa de carrils bici de la realització o no de les grans infraestructures
de ciutat paralitzades (soterrament vies, soterrament de la gran via, etcètera)
prioritzant la connexió de la xarxa actualment construïda tant a la ciutat com amb
els municipis veïns i donant solucions als problemes detectats a la xarxa ja
construïda incorporant de manera vinculant en el procés un comitè assessor format
per entitats relacionades amb el món de la bicicleta, de la mobilitat sostenible i
usuaris i usuàries de la bicicleta a la ciutat.
SEGON.- Destinar una partida pressupostaria, d’una quantia mínima del 10% del
pressupost de mobilitat i via pública, a l’aplicació del pla director de la bicicleta
actualitzat.
TERCER.- Aplicar del pla director de la bicicleta actualitzat i desenvolupar la xarxa
de mobilitat sostenible prioritzant la interconnexió dels carrils existents i
l’aparcament segur de bicicletes amb l’objectiu que l’any 2017 la xarxa implantada
connecti amb les xarxes dels municipis veïns i vertebri entre si tots els barris de la
ciutat de manera còmode i segura.
QUART.- Que les ordenances corresponents posin l’accent en la mobilitat
sostenible i prioritzin la bicicleta com a sistema de transport urbà eliminant
obstacles normatius.
CINQUÈ.- Demanar als organismes competents que facilitin el lligam del transport
públic amb la xarxa de la bicicleta dins de la ciutat i en relació amb els municipis
veïns assegurant la intermodalitat de la xarxa de mobilitat de la nostra ciutat i
promovent l’ instal·lació d’aparcaments segurs per a bicicletes en els punts
d’interconnexió i destí.
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SISÈ.- Reobrir el procés per instaurar a L’Hospitalet una xarxa de BICING que doni
continuïtat a les xarxes existents als municipis veïns aprofitant el nou procés obert a
Barcelona per la renovació de la contracta de la ciutat veïna.
SETÈ.- Facilitar la sensibilització de la ciutadania envers la mobilitat sostenible i l’ús
de la bicicleta aplicant les campanyes de difusió previstes al pla director i aquelles
que resultin del procés d’actualització de l’acord primer.
VUITÈ.- Promoure l'ús de la bicicleta des de l'àmbit educatiu per tal que les
generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a
normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Cal introduir la bicicleta en la
formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement. De forma més
general, caldria desenvolupar estratègies d'educació i formació al conjunt de la
població amb l'objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de
transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport
no motoritzat i més vulnerables.
NOVÈ.- Promoure L'Hospitalet com a ciutat ciclista (i cicloturista) connectada amb
els municipis limítrofs desenvolupant la xarxa actual d'itineraris i articulant-ne de
nous, incorporant traçats fluvials i altres recorreguts amb pendents moderats, i
promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n'afavoreixi la
seva conservació i re-valorització.
DESÈ.- Donar trasllat als grups municipals amb representació al consistori, a l’àrea
de seguretat, convivència i civisme, a l’àrea d’espai públic, urbanisme i sostenibilitat
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a l’Agència de desenvolupament urbà, a la
Federació d’AAVV de L’Hospitalet, a la Saboga, a entitats del mon de la bicicleta, a
la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) i a l’Àrea metropolitana de
Barcelona.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E

MOCIÓ 26.- SOBRE ORDENANCES FISCALS. Ha estat rebutjada amb 12 vots
en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 11
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
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amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment
de la votació.

ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC,GUANYEM L’H, CUP-PA

MOCIÓ 27.- PER A LA PROTECCIÓ IN SITU DE L’ARBRE CONEGUT COM
“EL PI BLANC DE LA REMUNTA”. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
amb 12 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació.

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC,GUANYEM L’H, CiU

MOCIÓ 28.- DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL
DRET A L’HABITATGE QUE COBREIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER
FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del

…/…

126

representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

L'actual crisi econòmica i l'augment de l'atur ha impactat de manera dramàtica en la
vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta
situació ha portat al fet que moltes famílies no puguin fer front a les quotes
hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual.
Això s'ha traduït en milers de desnonaments en tot l'estat espanyol i en què
centenars de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent
d'afrontar situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió
social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial donis de 2007 fins al primer
trimestre del 2015 s'han produït en l'Estat Español 624.690 execucions
hipotecàries, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A aquestes alarmants xifres
s'han de sumar l'augment de les dificultats per afrontar el pagament del lloguer, que
cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra
de 397.954 desnonaments donis de l'inici de la crisi en el 2007 fins al primer
trimestre del 2015, solament en el primer trimestre del 2015 s'han executat 9.917
desnonaments.
Estem davant una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que
s'incrementa per l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupantment
especulatiu i per la falta d'un parc públic d'habitatge social, menys d'un 2% de
l'habitatge construït. Tot això constitueix una autèntica anomalia en el context
europeu. A més, com a denúncia l'informe “Emergència Habitacional en l'estat
espanyol”, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca, aquesta situació s'empitjora encara més pel fet que Espanya és el país
d'Europa amb mes habitatge buit, 13,7% del parc total (3 milions i mitjà de pisos
buits segons el cens estatal d'habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la
població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions
d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de
vulnerabilitat social de qui s'ha vist empès a aquesta forma d'accés a un habitatge.
També resulta alarmant el creixent nombre de persones afectades per la pobresa
energètica, entesa com la dificultat per poder pagar les factures dels
subministraments bàsics d'electricitat, aigua i llum. Els preus d'accés i consum
d'aquests subministraments, que han crescut de forma exponencial, s'han tornat
inassequibles per a gran part de la ciutadania.
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Aquesta situació d'emergència social que sofreixen les persones en situació de
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparant amb els ingents beneficis obtingut per
les entitats financeres i les empreses subministradores.
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals, en article 11, reconeix “el dret de tota persona
a un nivell de vida adequat per a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i
habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els
Estats Parteixes prendran mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest
dret…”.
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE proclama del dret a un habitatge digne i
adequada així com el deure els poders públics de promoure les condicions
necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l'article 33 declara
la funció social de l'habitatge.
L'article 267 Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/ 77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret
nacional (art. 93 CE, cessió competències en relació a l'art. 96 CE, els tractats
internacionals celebrats formaran part de l'ordenament intern).
En relació a l’ anteriorment exposat i concretant en l'àmbit que ens ocupa, la
regulació del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament
Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal a
l'ésser d'obligat compliment pel jutge nacional, emmalaltint d'un vici radical que
determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s'ha manifestat
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Cas
Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova).
A Catalunya es va presentar, en mes de juliol del 2014, una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança
contra la Pobresa Energètica i el Observatori Desc, recollint així un clam de la
ciutadania preocupada per l'alarmant situació d'emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria en l'àmbit
autonòmic ens demostra que fer efectiu el dret a l'habitatge és una qüestió
merament de voluntat política.
En ocasió de les properes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l'Habitatge.
Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja
que en la seva majoria estan recollides en l’ anteriorment citada Llei 24/2015.
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Per tot això els Grups Municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM
L’Hospitalet i CIU proposen al Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet l’adopció dels
següents acords:
PRIMER- Donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca que considera necessari incloure les mesures següents en una Llei
reguladora del Dret de l’Habitatge:
a) Mesures de segona oportunitat





Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil).
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició
del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
No es podrà executar la primera i únic habitatge tant dels titulars com dels
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb vista a considerar
l'habitatge habitual com un ben inembargable.
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al codi Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de
bona fe i manca de recursos.

b) Lloguer digne


La regulació del lloguer en favor de la part més feble dels contractes
d'arrendament: els inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la
tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de durada del
lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan l'arrendatari pertanyi a un
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan
l'arrendador sigui un banc o gran propietari d'habitatges.

c) Habitatge garantit






Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones
deutores de bona fe, i les seves unitats familiars, que havent cedit el seu
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d'alternativa
habitacional.
Les grans forquilles d'habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius (inclosos els procedents
de la reestructuració bancàries i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer
social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que
no puguin fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d'alternativa
habitacional.
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer
front al pagament del lloguer d'habitatges obtindran ajudes que els
garanteixin evitar el desnonament.
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En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones
en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació
en precari motivada per la falta d'habitatge procedent de les entitats
financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius
(inclosos els procedents de la reestructuració bancàries i entitats
immobiliàries), sense que l'administració competent garanteixi un
reallotjament adequat.
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent a la
qual resideix la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes
vitals i socials.
Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits
en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de
gestió d'actius (inclosos els procedents de la reestructuració bancàries i
entitats immobiliàries). L'administració regularà mitjançant llei els
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització.
En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, inclosos despeses de
subministraments, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre
que els ingressos familiars superin el salari mínim professional 648,60€; en
cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels
ingressos i els subministraments seran a càrrec de les empreses
subministradores (punt següent).

d) Subministraments bàsics




Impedir els talls de subministrament bàsics d'aigua, llum i gas de les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat.
El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta
situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre
respectant els estàndards de Nacions Unides.
Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin
ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses
subministradores.

e) Creació d'un observatori de l'habitatge


Aquest observatori estaria compost per representants de les institucions i de
la societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la
situació de l'habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer
censos periòdics d'habitatges buits, fer seguiment de les polítiques
públiques, elaborar d'informes. Aquest observatori comptaria amb capacitats
no només consultives sinó també control, seguiment, denúncia, executives i
de proposta legislativa.

SEGON Donar trasllat d’aquests acords al President del Govern de l'Estat, al
president de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment, a la Secretaria
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a la PAH i a la FAVLH.
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ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC

MOCIÓ 29.- PER LA PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIA
VERDA A L'HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que a principis de l'any 2011 el govern de l'Estat va aprovar mesures que
significaven la paralització de les inversions en energies renovables i la imposició
de llindars de potència per a les instal·lacions d'aquestes energies, a més de
retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell
moment, amb caràcter retroactiu.
Atès que el govern espanyol, amb el “Real Decreto sobre las condiciones técnicas,
administrativas y económicas que regulan el autoconsumo eléctrico”, pretén
imposar càrrecs als ciutadans que opten per l'autoconsum i l'emmagatzematge
d'energia, i s'allunya del model de “balanç net” implantat en molts altres països del
nostre entorn.
Donat que aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les
prioritats de l'administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i
oligopolis energètics, i no per desenvolupar polítiques energètiques alternatives,
sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania.
Atès que, malgrat aquesta situació en què els oligopolis energètics encara
mantenen privilegis negatius per l'avenç de les energies renovables, hi ha iniciatives
que sorgeixen des de la ciutadania que aposten per la producció local d'energia
sostenible.
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Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet va donar suport, amb una moció aprovada el
28 de febrer de 2012, al món de les empreses cooperatives com a organitzacions
democràtiques, sostenibles, que promouen l'ocupació estable i de qualitat, la
responsabilitat social, l'arrelament al territori i la màxima implicació en el
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els
col·lectius més desfavorits. Que davant dels límits del sistema capitalista liberal, les
cooperatives són empreses que conjuguen les necessitats de les persones i les
necessitats d'obtenir beneficis, i que quan aquests arriben, els beneficis no es
destinen a enriquir una sola persona, sinó que per llei es reinverteixen en el
creixement de la pròpia empresa i es reparteixen entre les persones sòcies.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet està adherit al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses
promogut per la Comissió Europea, per l'estalvi energètic i el foment de les energies
renovables per al 2020, i que pretén impulsar des del món local, a través del Pla
d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), l'assoliment del triple 20: reduir un 20% les
emissions de gasos amb efecte hivernacle, millorar un 20% l'eficiència energètica i
incrementar un altre 20% l'ús d'energies renovables.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet, també forma part de diferents iniciatives
relacionades amb el concepte de Smart City, que cerca desenvolupar serveis i
solucions innovadores, eficients, de valor tecnològic per potenciar un urbanisme
sostenible i que millori la vida de la ciutadania, que inclogui també l'estalvi energètic
i en la reducció d'emissió de CO2 mitjançant un consum energètic intel·ligent i de
proximitat, com el que suposa la implantació d'energies renovables.
Donat que diferents ajuntaments catalans ja s'han associat i han establert
col·laboració amb cooperatives d’energia, entre ells els municipis d'Arenys de Munt,
Girona o Sant Celoni. Que aquest últim, a més, ha estat el primer ajuntament que
ha establert directament contractes amb aquest tipus de cooperatives pel
subministrament d'energia verda.
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E i d’ERC proposen al Ple
de l'Ajuntament de l'Hospitalet l'acord següent:
Primer. Que l'Ajuntament de l'Hospitalet estableixi convenis de col·laboració amb
cooperatives d’energia verda, per promoure la producció i consum d'aquest tipus
d'energia a la ciutat de l'Hospitalet.
Segon. Estudiar el funcionament i les possibilitats de contractació del
subministrament proporcionat per cooperatives d'energia verda per totes les
dependències i instal·lacions depenents d'aquest Ajuntament, de manera
progressiva, fins assolir el 100%.
Tercer. Que l'Ajuntament faci ús de les eines, canals i recursos dels que disposa
per posar en marxa campanyes d'informació, difusió i promoció activa de l'energia
verda i les cooperatives que en produeixen entre la ciutadania.
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Quart. Donar trasllat d'aquest acord a la Federació d'Associació de Veïns de
l'Hospitalet, i a l'entitat La Saboga.

PP, GUANYEM L’H

MOCIÓ 30.- PARA ADECUAR LOS TERMINOS
AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

LINGUISTICOS

DEL

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que la ciudad de L'Hospitalet está comprometida con la mejora de la
accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional, adquiriendo el
compromiso en el pleno celebrado el pasado 29 de septiembre de Crear y ejecutar
un plan de Accesibilidad universal para la ciudad.
Dado que la OMI Introdujo la denominada Clasificación Internacional del
funcionamiento de la Discapacidad y de la salud durante la 54 asamblea celebrada
en mayo de 2001, con la aparición de nuevos términos que sustituyen a anteriores
por negatividad:
•

Déficit de funcionamiento sustituye al término Deficiencia.

•

Limitación en la actividad sustituye al término discapacidad como se venía
utilizando en la CIDDM, pudiendo esta clasificarse en diferentes grados en
función de lo que se espera de extensión e intensidad en la ejecución de una
actividad.

•

Restricción en la participación sustituye al termino minusvalía tal y como se
viene utilizando en la CIDDM.

Dado que tras una larga reflexión el Foro Vida Independiente introdujo el término
Diversidad Funcional por tratarse de una terminología no negativa, aun con la
consciencia de que el termino es más complejo que el que sustituye, se entiende
más apropiado en la utilización pública.
Dado que muchos ayuntamientos ya han avanzado en el lenguaje introduciendo
esta terminología en sus comunicaciones.
Dado que el compromiso de elaboración de un plan de accesibilidad universal no
tiene por qué comportar la modificación de los términos utilizados ni contempla una
temporalidad para ello.
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Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular y Guanyem L’Hospitalet
proponen al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Que este ayuntamiento incorpore el término Diversidad Funcional y que
este sustituya al de Discapacidad de manera genérica tanto en comunicaciones,
documentos como rotulación.
Segundo: Incorporación al compromiso adquirido en el pleno del pasado 29 de
septiembre de creación y ejecución de un plan de accesibilidad Universal para la
ciudad, un documento guía consensuado con las diferentes partes implicadas que
incorporen en el uso habitual de la ciudad términos como limitación de la actividad,
restricción en la participación y otros que se consideren apropiados en un propósito
claro de eliminar los términos o palabras de connotaciones negativas.
Tercero: Impulsar una campaña de información concienciación social para la
difusión de los nuevos términos así como de la ejecución de las mejoras en la
accesibilidad llevadas a cabo.
Cuarto: Adquirir el compromiso y prioridad de gobierno municipal para convertir a
L'Hospitalet en una ciudad pionera en accesibilidad universal e integración
funcional.
Quinto: Trasladar este acuerdo a los grupos municipales y a las asociaciones que
trabajan en este ámbito.

ERC, CiU, CUP-PA

MOCIÓ 31.- MOCIÓ PER ANUL·LAR LA SENTÈNCIA CONTRA EL M.H.
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS.
Atès que el dia 15 d’octubre es va commemorar el 75è aniversari de l’assassinat del
Molt Honorable President Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les
autoritats franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara
sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
Atès que fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement
que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret
per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En
aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien
els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis
sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el
President Companys.
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Atès que el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a
pena de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències
eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims
conforme la llei 52/2007.
Atès que l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra
Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco.
Atès que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la
nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada
Llei de la Memòria Històrica.
Atès que després de dècades de llibertats democràtiques, encara no s’ha reparat
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol.
En relació als antecedents exposats, els grups polítics municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat PopularPoble Actiu, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 22 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
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Primer. Instar el Govern de l’Estat Español a dur a terme les actuacions
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al
President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així
com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President
Companys sigui reparat.
b) Ha estat aprovat el punt Segon amb 22 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
Segon. Instar el Govern de l’Estat Español a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures
a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura,
per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades
pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat
per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010,
habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres
expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.

c) Ha estat aprovat el punt Tercer amb 18 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
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Jesús Amadeo Martín González; i dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitats per
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada
conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica
del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si
mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les
sentències declarades il·legítimes.

d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es
troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.

e) Ha estat aprovat el punt Cinquè amb 18 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
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i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i
assassinat de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de
l’únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle
XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.
f)

Ha estat aprovat el punt Sisè, amb una esmena “in voce” ja incorporada, amb
22 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
Sisè . Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles i
fer-los extensius a la resta de presoners, afusellats, executats en qualsevol
indret d’aquella dictadura espantosa. També mereixen reconeixement i anular
les seves sentències encara que no eren presidents, eren persones que van
lluitar per defensar el govern legítim de la República, el que havia escollit el
poble democràticament a les urnes. Mereixen també rentar la seva memòria.
Mereixen també tot el nostre reconeixement i el nostre respecte.

MOCIÓ 32.- MOCIÓ
DE
SUPORT
AL
PRESIDENT
MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE
LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. Ha estat rebutjada amb
20 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
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M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 4 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació.

ERC, CUP-PA

MOCIÓ 33.- MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DEL
POBLE DE CATALUNYA. Malgrat l’esmena “in voce” incorporada pel portaveu del
grup polític municipal de la CUP-PA, ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació.

PSC-CP, ERC, CiU

MOCIÓ 34.ENTORN

PER LA PRESERVACIÓ DEL CARRER XIPRERET I EL SEU

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha de vetllar per la conservació
del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.
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Atès que el patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet forma part del llegat històric i
cultural de la nostra ciutat, un llegat que volem i hem de transmetre a les futures
generacions.
Atès que és una necessitat rehabilitar, mantenir, restaurar i donar ús al patrimoni
arquitectònic de la ciutat.
Atès el carrer Xipreret és el carrer més antic de la nostra ciutat on està
representada la història arquitectònica de L’Hospitalet.
Atès que el carrer Xipreret i el seu entorn és un dels referents patrimonials més
importants de L’Hospitalet que conserva la fesomia de carrer antic amb diversos
edificis catalogats com a patrimoni històric.
Atès que en el carrer Xipreret es troben 27 elements protegits pel Pla Especial de
Protecció de Patrimoni Arquitectònic (PEPPA).
Atès que aquest patrimoni es compon no sols d’elements immobles sinó també d’un
conjunt històric del qual forma part.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet hauria de vetllar per conservar i mantenir el
nucli antic amb el seu patrimoni arquitectònic per també amb tot el seu conjunt i
entorn peculiar i únic.
Atès que el carrer Xipreret i el seu entorn s’ha deteriorat els darrers anys.
Atès que els veïns de la zona, entitats socials i de defensa del patrimoni
arquitectònic i grups polítics han demanat retiradament mesures per tal de protegir
el carrer Xipreret i el seu entorn.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet es va comprometre amb els veïns i veïnes a
desenvolupar un Pla de preservació del Casc Antic.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet compta amb un treball exhaustiu
desenvolupat durant el 2007, a càrrec de l’arquitecta G.B. i dels serveis municipals
de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), on van intervenir els veïns i veïnes
del carrer Xipreret, així com de manera especial el centre d’Estudis de L’Hospitalet.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet té previst impulsar la revisió del PEPPA.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet té previst, en el marc del procés de revisió del
PEPPA, la constitució d’una Comissió Específica de Seguiment, amb participació
ciutadana i vinculada al Consell de Ciutat.
Atès que es considera necessari implementar, per part de l’Ajuntament, els
compromisos adquirits amb els veïns/es per tal de desenvolupar els treballs
necessaris per a preservar el casc antic.

…/…

140

Els grups polítics del PSC, ERC i CiU, proposen a l’Ajuntament de L’Hospitalet
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Impulsar la revisió del PEPPA, com a instrument de planejament de rang
normatiu superior, on es modifiqui el PERI amb l’objectiu de preservar i protegir el
conjunt del carrer Xipreret i el seu entorn
Segon.- Constituir una Comissió específica de seguiment, en el marc de la
protecció del carrer Xipreret i el seu entorn, amb la participació dels veïns i veïnes,
les entitats que vetllen per la preservació i manteniment del Patrimoni històric de
L’Hospitalet, així d’altres entitats que es considerin adients per tal de fer un
seguiment dels compromisos i accions envers aquest tema.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als veïns i veïnes del Carrer Xipreret, al
Centre d’Estudis de L’Hospitalet i a la Federació d’Associacions de veïns/es de
L’Hospitalet.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 35, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, no hace falta que agotemos el tiempo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
No se preocupe, no se preocupe. La moció aquesta on demanem la derogació de
l’anomenat “vot rogat”, s’explica ràpidament. El cens de persones espanyoles que
es diu residents absents, són persones espanyoles que viuen a l’estranger i quan
arriba qualsevol contesa electoral, volen exercir el seu dret a vot. Històricament,
aquest dret a vot s’exercia senzillament donant-se d’alta en un registre, i una
vegada estaves donat d’alta en el registre, anaves votant en cadascuna de les
conteses electorals.
En el seu moment es va veure que havia hagut frau, algun frau, en algun d’aquests
processos i que persones que havien mort, apareixien com a persones que havien
votat. A partir d’aquí, es va establir un sistema, es va modificar l’article de la Llei
orgànica del règim electoral general, que feia referència a aquest assumpte. Llavors
el que s’ha fet és establir tot un mecanisme, diguéssim, que bastant més complex,
tan complex que arriba a fer que de la gent que demana poder votar, hi ha com el
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30% en cadascuna de les conteses electorals que demanen poder votar i es
queden sense votar perquè la tramitació de la documentació no arriba a temps.
Llavors el que demanem en aquesta moció és senzillament que, com un dret
constitucional que tenim tots de poder votar en qualsevol contesa electoral, encara
que siguem a l’estranger en el moment que es fa la convocatòria i tot el procés
electoral, que es pugui fer d’una manera mecanitzada, electrònica, utilitzant les
noves tecnologies, en la que no calgui tot aquest anar i venir de papers, de
documentació, de gestió administrativa, que el que fa es dificultar l’exercici de vot.
Per tant, el que demanem senzillament és això, que aquest “vot rogat”, que hi ha
una associació que es diu “Marea Granate” que és defensora, diguéssim, dels drets
dels ciutadans espanyols en el estranger, especialment en el que fa referència al
dret a vot, que, a partir d’ara, aquests ciutadans i ciutadanes de l’estat espanyol que
estan en l’estranger puguin exercir el seu dret a vot, independentment de la contesa
electoral que sigui.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a aquesta moció, tenim un dubte amb l’article, aquí diu que és l’article 28
de la Llei orgànica 2/2011, i diríem, nosaltres diríem que és l'article 75 el que fa
referència a l'exercici del vot de persones que viuen a l'estranger.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
El 75 és de la vella.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí? Llavors aquest dubte resolt, gràcies, fantàstic. Inclús amb això solucionat, hi ha
un problema de plantejament, creiem que hi ha un problema de plantejament,
primer de tot, la moció fa una defensa a ultrança de la seva aprovació per part del
PSOE, a la part expositiva i, en segon lloc, decideixen presentar la proposta de
derogació d’un article i ho fan un parell de mesos abans de les eleccions estatals,
sempre amb la mirada aquesta electoralista en clau espanyola. Dos mesos abans
d’unes eleccions estatals, insten al govern a intensificar l’estudi i aprovació d’un
sistema de votació electrònica, dos mesos abans d’unes eleccions, sabent del cert
que el govern del Partit Popular no ho farà i que tampoc ells ho farien si els hi
plantegessin al revés, que canviessin el sistema de vot, de “vot rogat” a vot
electrònic, votació electrònica dos mesos abans. No entenem gaire el per què
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presenten aquesta moció ara, o sigui, entendríem que l’haguessin presentat, jo què
sé, les primeres eleccions després d’haver-se adonat que no funcionava com a
sistema. Bé, creiem que com a tal el “vot rogat” ha de desaparèixer, s’ha de
derogar, segurament s’ha de buscar una fórmula alternativa abans de presentar la
proposta de derogar-lo, però ens abstindrem, perquè no creiem que sigui la manera
de demanar la seva derogació, ni la manera, ni el moment.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Nosaltres votarem a favor, perquè, bé, més enllà que vinguin unes eleccions, jo
sempre he dit que les coses algun dia s’han de canviar, i una de les coses que s’ha
vist, una norma problemàtica ha sigut amb les eleccions recents, del 27 de
setembre, on podríem dir que s’ha produït una “estafa en el vot” per correu, en el
vot de l’estranger, i per tant, jo sempre he dit que les coses caminant es fa el camí i
proposant coses positives es poden solucionar. Que vénen unes eleccions ara, bé,
últimament estem casi sempre en eleccions, vull dir, el que passa és que a part de
fer eleccions jo crec que la gent també s’ha de posar a treballar per fer coses, i més
val que arribi d’hora, que no que arribi tard això.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Bé, l’Estat ha de garantir i facilitar els mecanismes de participació de tothom, amb la
qual cosa votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor i jo crec que un clar exemple d’aquestes dificultats que han tingut
els ciutadans, doncs han sigut les eleccions catalanes, on molts ciutadans no han
pogut exercir el seu dret a vot, per les dificultats i els obstacles que ha promogut
l’Estat Espanyol. En aquest sentit, creiem que cal una nova Llei, una Llei que
fomenti la participació, el vot telemàtic, també l’ampliació dels terminis quan es fa la
votació per correu, o també mesures com puguin ser que es puguin descarregar les
paperetes de vot en lloc que les enviïn i començarem a deixar de perdre encara
més temps.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros votaremos en contra de la moción, entendiendo que es cierto que el voto
rogado, pues se ha demostrado que ha sido un error, las elecciones autonómicas
recientes, pues pueden ser un claro ejemplo de que las cosas no funcionan como
deberían, pero entendemos que esta reforma, en concreto la reforma electoral,
tiene que ser hecha con consenso y no en tiempo de descuento, con lo cual
nosotros entendemos que ahora, pues no es posible llevar a cabo esta
modificación, se podría hacer, pero se va criticando al partido, en este caso al
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Partido Popular, por hacer decretos y cargarse de un plumazo cosas, pues
entendemos que ahora mismo tampoco es el momento de, de un plumazo,
cargarse el artículo 28 de la Ley electoral. Entonces, nosotros entendemos que sí
que es cierto que se tiene que reformar de cara a una nueva legislatura, pero
atendiendo a los momentos que vivimos y al poco plazo que queda para las
elecciones, yo creo que no da tiempo y además no son las maneras. Gracias

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Nosaltres ens abstindrem, es demana la derogació d’una Llei que van promoure
vostès, o sigui una Llei de vostès, ara trobem aquesta situació oportunista, donades
les alçades que estem i en portes d’una elecció a dos mesos, per dir-ho així, insten
a l’aprovació d’un sistema de votació electrònic que trobem insuficient, perquè
hauria de ser un estudi ben fet, perquè s’ha de fer extensiu a tota la ciutadania, i no
expliquen el model, o sigui, quin model electrònic podria ser, ja que si fos privatiu,
nosaltres estaríem absolutament en contra. Jo crec que això mereix un estudi més
seré i un debat, i no dóna temps en dos mesos, evidentment.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En esta moción tendrá la palabra Carmen, pero antes déjenme hacer una
consideración, dicho esto en clave un poco con cierto humor, porque tenemos una
tensión que de vez en cuando… Decirle al Sr. Monrós, dice que se convocan
muchas elecciones, ya mismo tenemos otras, viendo como está el tema allí por
arriba, por la casa grande de la Generalitat, es posible que tengamos otras. Y yo
me pregunto, es como aquellos que están jugando un partido de fútbol y prorrogan
el partido y diez minutos de prórroga y otros diez y tal, y no se acaba el tiempo y le
dice al árbitro un jugador, oiga Sr. Árbito, hasta cuándo vamos a estar jugando aquí,
y dice, hasta que gane el que yo quiera. Y eso es lo que me da la sensación que
está pasando aquí.
En cualquier caso, dicho esto en clave de humor, le paso la palabra a Carmen para
que desarrolle el tema.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Nosotros también tenemos una pequeña duda, pero bueno,
primero hago la exposición y según como cambiaremos el sentido del voto. En
principio, de acuerdo con lo expuesto en el expositivo de la moción, entendemos
que el espíritu de esta modificación del artículo 28 era para establecer un sistema
de control para evitar el fraude en el voto en el exterior. Estamos de acuerdo que el
voto rogado muy probablemente no es el mejor sistema y que desincentiva la
participación y supone agravios y, bueno, yo no voy a entrar en más, en el
expositivo ustedes lo han dicho muy bien, pero no podemos aprobar esta moción
por dos detalles.
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En principio no definen, ni proponen, si existe alguna medida de control para evitar
el fraude en el voto en el exterior, otra alternativa. Y en el apartado primero de su
moción instan al gobierno a la derogación del artículo 28 de la Ley orgánica 2/2011,
lo que implicaría dejar a los ciudadanos sin posibilidad de votar en el exterior, o sea,
que por lo tanto, estaríamos de acuerdo si dicho apartado dijese: “Instar al gobierno
para que se modifique el artículo 28 de la LOREG, en el sentido de facilitar el voto
de aquellos españoles residentes temporalmente en el extranjero, mediante un
mecanismo más eficaz que el voto rogado y que impida cualquier tipo de fraude.” Si
pudiésemos cambiar el texto por instar a modificar el artículo y no derogarlo,
estaríamos de acuerdo, si no sería una abstención. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Cap problema en cambiar lo que plantea la Sra. Esteban, faltaría más.
Y luego alguna cosa más. Varis de vostès han dit, això és electoralista, home,
aquest any és difícil fer un Ple per aprovar alguna moció que no estigui en període
preelectoral, ens podem abstenir no sé fins quan, però ens podem abstenir de fer
mocions, perquè, vaja, al ritme que anem no sé quan les podrem fer. Per què la fem
ara, mirin, la fem ara, perquè com es deia, la “Marea Granate” ens ha fet arribar,
hem estat parlant i els hi donaré una dada. Mirin, en les últimes eleccions
autonòmiques, els inscrits en el cens eren 912.238, d’aquests 912.000 els que van
aconseguir tenir la petició formulada van ser 46.500 i els que finalment van poder
votar van ser 29.000. A mi tots aquests em semblen motius suficients per dir que
hem de fer alguna cosa.
Després m’ha sorprès una cosa que deia el Christian, el representant de la CUPPoble Actiu, que deia, home, és que a la moció fan contínues referències al PSOE i
tal, jo, de veritat, m’ho he llegit tres vegades, és que no hi ha cap, en lloc parla del
Partit Socialista, en lloc diu Zapatero, en lloc diu res, res, jo m’ho he llegit tres
vegades perquè pensava..., que no hagués estat una barbaritat, perquè si la Llei es
fa quan es fa, deia la representant d’Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates, deia, la Llei
la van fer vostès, sí, sí, la vam fer nosaltres perquè vam detectar un procés on
s’estava produint frau, perquè hi havia gent que estava morta que després apareixia
que havia votat, i vam dir, alguna cosa hem de fer, i en aquell moment es va fer una
cosa que amb el temps jo crec que, per una banda s’ha demostrat que no és eficaç,
perquè evidentment ara no voten morts, però és que ara el problema és que no
poden votar el vius, per tant, alguna manera o alguna fórmula hem de trobar.
Nosaltres en lloc diem que això s’hagi de fer en dos mesos, nosaltres normalment
quan fem mocions no som tan taxatius, aquí diu instar al govern a intensificar
l’estudi i aprovació d’un sistema de votació electrònic, per tots aquells ciutadans i
ciutadanes que per motius geogràfics o mèdics, no es puguin desplaçar fins el seu
col·legi electoral, i que garanteixi la seva identitat, voluntat i privacitat. No estem
dient, i abans d’aquestes eleccions generals i que sigui demà passat, no, no, no, no
estem dient res de tot això, justament el que diem és que es faci bé, que es faci
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amb calma, que es faci un estudi, per tant, per això no aportem la solució final,
perquè entenem que això segur que és complex i, per tant, el que estem demanant
és que això es miri ben mirat, que hi hagin les mesures de control d’aquest vot
electrònic que calguin.
I miri Sra. Esplugas, vostè deia, home, una cosa com aquesta s’ha de fer amb
consens, absolutament d’acord. Miri, en aquest Ple, fixi’s si hi ha consens que els
únics que han votat en contra són vostès.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Res, per repetir-li la frase que em comentava, simplement per aclariment i per
repetir la frase, he dit textualment: a la moció fan una defensa a ultrança de la seva
aprovació. Potser no hauria d’haver utilitzat aquest terme, en comptes d’aprovació,
de la seva redacció i aprovació, i com aclariment, que aquesta va ser per part del
PSOE, no la va aprovar el Partit Socialista francès, la va aprovar el PSOE. Llavors,
és l’única referència que faig i no és una referència explícita al text, sinó que és un
aclariment a què la defensa a ultrança que fan de la seva aprovació i els tres
primers paràgrafs que parlen que això s’havia d’aprovar i que es va fer per modificar
un problema que es veia, i després faig l’aclariment que això el partit que governa
aquí i el partit que governava en aquell moment a l’Estat.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. García, a vostè no li hauria de preocupar que hi haguessin moltes eleccions,
perquè a vostès últimament els hi va el vent a favor, per tant..., ara també és veritat
que els hi va el vent a favor en unes coses, però el poble de Catalunya també vol
un cert tipus d’eleccions, com era en el seu moment fer un referèndum democràtic,
perquè la democràcia és poder participar i votar. Però no es preocupin, vostès
tenen l’oportunitat ara el 20 de novembre, de desembre, bé, això del 20 de
novembre hem dec d’haver equivocat per una altra cosa, el 20 de desembre per
guanyar les eleccions, per tant, no els ha de preocupar, home, prengui-s’ho amb
filosofia, això li pot anar bé aquesta vegada.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García, que esto no es un debate de televisión, venga ¿ya estamos? ¿Hi
ha alguna intervenció més? ¿no? Doncs donaríem per aprovada la moció.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 35; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 35.-

DEMANANT LA DEROGACIÓ DE L’ANOMENAT “VOT ROGAT”.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” ja incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que la Constitució Espanyola en el seu article 68.5 diu “la ley reconocerá y el
Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se
encuentren fuera del territorio de España”
ATES que des de l’aprovació de la LOREG existia la possibilitat efectiva de realitzar
el vot als diferents comicis electorals des de altres estats i que l’únic requisit per
poder exercir el dret a vot era el registre al Cens de Residents Absents que viuen a
l’estranger (CERA).
ATES que aquest sistema presentava dificultats per mantenir actualitzat el cens
electoral i que aquest fet va ser denunciat reiteradament davant la constatació de
que persones mortes van exercir el seu dret a vot a l’exterior, com per exemple el
cas d’Hermesinda Dapia Feijoo
(http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/06/06/3795967.shtml)
VIST que per evitar aquests fraus es va procedir a l’aprovació de la Llei Orgànica
2/2011 que en el seu article 28 aprova la formula coneguda com a “vot rogat”
mitjançant la qual per poder exercir el dret a vot, les persones inscrites al CERA o
ERTA han de realitzar un procediment previ de sol·licitud del dret a vot en cada
elecció.
ATES que les dades de participació de vot exterior reflecteixen que aquesta mesura
ha desincentivat el vot a l’estranger.
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VIST les demandes realitzades per “Marea Granate”, col·lectiu en defensa dels
drets dels emigrants espanyols que s’han vist obligats a marxar del seu país.
ATES que la majoria de grups parlamentaris han reconegut que el “vot rogat” no ha
estat una eina eficaç per a la finalitat prevista.
Per tot l’anterior, el Grups Municipals del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern a la modificació de l’article 28 de la Llei Orgànica 2/2011
per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1985 del 19 de juny, del Regim Electoral
General, en el sentit de facilitar el vot d’aquells espanyols residents temporalment a
l’estranger, mitjançant un mecanisme més eficaç que el “vot rogat” i que impedeixi
qualsevol tipus de frau.
SEGON.- Instar al Govern a intensificar l’estudi i aprovació d’un sistema de votació
electrònica per a tots aquells ciutadans i ciutadanes que per motius geogràfics o
mèdics no es puguin desplaçar fins al seu col·legi electoral i que garanteixi la seva
identitat, voluntat i privacitat.

CIUTADANS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía, número 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, qui la presenta per part de Ciutadans? Sr. García.

Essent les 20.50 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ello. Bueno pues es una moción de apoyo a los emprendedores de
nuestra ciudad, nosotros entendemos que la administración tiene que estar al lado
de los ciudadanos, no en balde es la principal herramienta de la que dispone la
sociedad para la colaboración y la gestión de lo común. Sin embargo, muchas
veces se percibirá como un obstáculo, una traba más que hay que superar. Esta es
una circunstancia que hay que combatir, especialmente en aquellas cuestiones que
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inciden en el bien común. En el actual escenario dominado por el paro y la
precariedad laboral, tenemos que ayudar, dentro del limitado margen de la
administración local, sobre todo a las personas dispuestas a asumir el riesgo del
autoempleo, para ganarse su sustento. Son personas vulnerables que han de
afrontar un entorno económico hostil, con poco más que su talento, su ilusión y su
esfuerzo.
Por este motivo, proponemos apoyarles desde el ayuntamiento con medidas
concretas, en dos sentidos. Bonificar notablemente las tasas municipales
relacionadas con el inicio de una actividad, y notablemente quiere decir como
mínimo el 50%, y el 90% del impuesto sobre las obras para adecuar el local si fuera
así. Aquí hacemos una salvedad, donde hay unos epígrafes, donde no pedimos
esos abonos en las tasas, porque son para grandes negocios y esto va dedicado
fundamentalmente a los emprendedores, a estas personas que de alguna forma
tienen la necesidad imperiosa de trabajar, no encuentran trabajo, pero tienen ideas,
tienen actitudes y quieren superarse y para ello alguno, los jóvenes, piden un
pequeño crédito de 4, de 5, de 6 u 8.000 euros, otros recapitalizan el paro, estos
que tienen 30 o 35, y de alguna manera quieren emprender en la ciudad una
aventura, de decir yo pondría este negocio u otro, pero se encuentran con que la
administración local no les facilita las cosas, porque si bien hace esfuerzos, y los
reconocemos aquí, no son suficientes.
Y nosotros entendemos que también eso no tendría una influencia importante o
capital en el presupuesto, porque como se suele decir, esto puede ser el chocolate
del loro, estamos hablando de una serie de personas que seguramente decidirían
abrir un negocio y tendrían que depositar a lo mejor 2.000, 2.500 euros, más luego
las obras, porque hay que acondicionar el local, eso hay una licencia también, con
lo cual tienen que pagar también unas tasas y demás. Sería ayudarles para que no
abandonen su ciudad, para que desde dentro de la ciudad podamos recoger a esos
chicos o a esas personas emprendedoras que de alguna manera se marchan
aburridos, porque no encuentran trabajo y porque además nosotros no les
apoyamos en cuanto a sus opciones de ser personas emprendedoras. Por lo tanto,
entendemos que eso también es de justicia, que nuestros jóvenes, que nuestra
gente de mediana edad que también y de alguna forma recapitaliza el paro y recoge
un dinero, como decía anteriormente, pueda ponerse a trabajar en la ciudad,
abriendo un local que, en definitiva, no le sea demasiado costoso, porque al final
desisten, si han tenido un pequeño capital y ya tienen que entregarlo antes de
empezar el negocio, pues muchas veces es imposible y lo que hacen es acabar por
abandonar la ciudad.
Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en esa dirección y por eso
proponemos esta moción de apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad,
teniendo muy en cuenta lo que son emprendedores, lo que son personas
autónomas, gente que quiere trabajar, no estamos hablando aquí de perdonarles
impuestos a las multinacionales, a las grandes áreas, a las grandes extensiones,
etc, estamos hablando exclusivamente de los apartados que permiten eso a los
grandes emprendedores, porque hay la letra c, d, y algunos apartados que yo
explico en la moción y que ahora no recuerdo, pero se quedan fuera algunos, para
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que no se aproveche nadie que venga a hacer negocios a nivel macro, sino para los
pequeños emprendedores. Por lo tanto, entiendo que esa moción debería ser
aprobada y tener conciencia de que a nuestros jóvenes y a nuestros
emprendedores, debemos intentar ayudarles en nuestra ciudad, para que no se
vean que tengan que abandonarla y que se queden con nosotros, y generen al
mismo tiempo riqueza para nuestra ciudad.

La Sra. Presidenta, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres en relació a aquesta moció votarem en contra, per nosaltres aquesta
moció proposa un seguit de mesures que potencien una determinada visió del
concepte d’emprenedoria. Per nosaltres també mesures algunes d’elles que
discriminen clarament a totes aquelles persones que no tenen recursos per
emprendre laboralment i proposa facilitats a aquelles que sí que en tenen, però als
quals sempre els hi serà més fàcil engegar un negoci amb aquest tipus de mesures
i bonificacions fiscals. I tot això sempre, i és una de les coses que més ens
preocupa i està molt en relació amb l’òptica del concepte emprenedoria que utilitza
la moció, que és fer-ho des d’una òptica molt individualista d’aquest concepte.
Llavors, ens agradaria argumentar una mica més el posicionament amb un parell de
textos breus de per nosaltres un referent de l’economia social i solidaria, que és el
Jordi Garcia Jané, un text que recomanem a tothom que és “L’emprenedoria social,
millor cooperativa” i que diu: “La innovació social consisteix en una idea, un principi,
una acció, una forma d’organitzar-se o una combinació d’aquests elements que
canvia les relacions socials i de la societat amb el medi. Diem que tota innovació és
sempre disruptiva, és a dir, suposa un canvi respecte a una situació anterior. Ara
bé, aquest canvi pot ser a millor o a pitjor. La necessitat d’advertir d’allò obvi, és a
dir, del fet que una cosa sigui nova no implica que sigui bona ni millor, destorba els
defensors del capitalisme, que saben que aquest és un sistema inherentment
expansiu, addicte a la innovació empresarial perpètua per poder mantenir el procés
d’acumulació de capital, amb independència que els canvis siguin beneficiosos o
perjudicials per a la societat. No hi ha criteri ètic, sinó crematístic: l’únic que compta
és que l’aplicació de la innovació trobi demanda solvent; qualsevol altra
consideració els fa nosa. Doncs bé, avui, en plena crisi social, ecològica i
energètica, hem de ser clars: innovar per innovar no té sentit; qualsevol innovació
ha de ser socialment útil i ecològicament sostenible.”
Una altra consideració que creiem important en relació a aquest concepte, a tenir
en compte, és que el discurs emprenedor ocupa l’espai mediàtic, ara mateix,
emplaçant-nos a ser innovadors i assumir més riscos. Però, som conscients de les
seves limitacions? Més enllà de la seva presència mediàtica, en els últims anys hi
ha hagut esforços institucionals per fomentar la pràctica emprenedora, com ara la
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'Llei de Suport als Emprenedors', del setembre del 2013. Aquesta regulació defineix
com una de les causes principals de la falta d’oportunitats laborals l’absència d’una
major iniciativa emprenedora entre els més joves, i recomana com a solució un
canvi de mentalitat en què la societat valori més l’activitat emprenedora i la presa de
riscos. Però tot i que el diagnòstic governamental apunti cap a una solució única, la
pràctica il·lustra les seves limitacions. L’emprenedoria és corejada acríticament i
celebrada transversalment per multinacionals, institucions, associacions culturals i
gent a l’atur. L’emprenedoria esdevé música de les esferes que la gent escolta amb
la colpidora esperança de veure’s transformats de granotes en prínceps. El discurs
de l’emprenedoria ha aconseguit una inversió orwelliana del llenguatge: ja no tenim
aturats sinó “buscadors de feina”, empresaris de si mateixos que no han quedat fora
de la roda productiva, sinó que estan invertint en el seu futur. L’emprenedoria us
farà lliures, ens diuen.
Nosaltres, a diferència d’altres grups polítics, defensem íntegrament les propostes
elaborades per la ciutadania organitzada. En aquest cas, la Xarxa d'Economia
Solidària de Catalunya va fer un document, que també us recomano, abans de les
passades eleccions municipals, treballat i debatut durant 13 mesos, que es
presenta sota el títol “Cap a la democràcia econòmica municipal. 14 mesures per
impulsar l'economia social i solidària a nivell local”, que creiem que és bàsicament
en la línea que s’hauria d’apostar en aquest sentit. El document, defensa una
economia socialment justa, políticament emancipadora, arrelada al territori,
integradora de la diversitat i respectuosa amb el medi ambient. La Xarxa
d'Economia Solidària destaca que, en l'actualitat, a Catalunya ja s'estan
desenvolupant iniciatives i projectes que apliquen els criteris de l'economia social i
solidària al seu dia a dia. Una bona mostra són les 152 entitats que ja formen part
de la XES, des del seu naixement l'any 2003.
Les mesures que proposa, i no llegirem les catorze, però sí que s’orienten a temes
com: La creació d'ens i organismes locals d'impuls i estructuració de l'economia
social i solidària, per contra de l’emprenedoria individual; l'impuls en la creació de
projectes de l'economia social i solidària a través de programes d'assessorament,
finançament i formació a la ciutadania; la intercooperació territorial i sectorial de
projectes de l'economia social i solidària. El foment de la compra i la contractació
pública socialment responsable; i la visualització de l'economia social i solidària a
través del seu estudi, la seva difusió i el seu reconeixement en l'espai públic.
Bé, per nosaltres és molt més important i molt més urgent potenciar aquest tipus
d’economia, l’economia social, l’economia social i solidària, l’economia col·lectiva i
l’emprenedoria col·lectiva, que no continuar venent el que he dit al principi, venent
el fet que l’emprenedoria individual ens farà lliures a tots, sense explicar en cap
moment quines són les limitacions i quins són els perills de l’emprenedoria per a la
gent que no té recursos.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència donarem suport a aquesta moció, sempre hem estat a
favor d’aquestes mocions, d’aquestes iniciatives per assolir que hi hagin molts
emprenedors a la ciutat, perquè la gent pugui tenir treball. De fet, en el Ple del 27
de juny de 2014, nosaltres vam presentar una moció, que es va aprovar, una moció
en la que nosaltres demanàvem un estudi de la possibilitat, per part de l’ajuntament
de l'Hospitalet, de bonificar el 90% de la taxa d’obertura d’establiments comercials,
per a les persones en situació d’atur que obrin un negoci a la ciutat, una moció que
es va aprovar i que m’agradaria també saber en quin estat es troba. I després
també vam presentar una altra moció que es va rebutjar en aquest cas, el 30 de
setembre de 2014, en la qual també demanàvem la bonificació i la subvenció de
manera individualitzada pel règim de..., durant sis mesos, pel règim d’autònoms,
que posaven algun negoci i l’emprenien, fins un límit de 800 euros.
És a dir, totes aquelles mesures que signifiquin poder dotar, davant una situació de
crisi, de la gent que pugui buscar una possibilitat de treball, tots sabem com de
castigades estan les empreses, ja no les grans empreses, sinó les petites
empreses, a la ciutat de l'Hospitalet i en el conjunt de Catalunya i, per tant, totes
aquelles possibilitats de gent que tingui ganes d’obrir un negoci, d’emprendre un
negoci, ja sigui individual o col·lectivament, perquè això, al cap i a la fi, estàvem fent
menció a col·lectivament, i el fer-ho individual o col·lectivament és una decisió
personal de cadascú, de si vol fer-ho individual o associar-se en els diferents tipus
de societats, penso que això és “harina de otro costal”.
El que ha de fer l’administració és intentar ajudar, acompanyar, en tot el que sigui
possible a aquests emprenedors, em consta que l’ajuntament de l'Hospitalet ho està
fent, però sempre, igual que ho posem en d’altres coses, sempre crec que podem
anar més enllà, sempre podem donar més cobertura, quan més ho necessiten en
qualsevol tema, i en aquests temes és molt important, perquè tenir feina, tenir
domicili, tenir moltes coses, vull dir, és bàsic per l’ésser humà, i feina i tenir una
forma per guanyar-se la vida i donar compliment, doncs a poder tenir una casa, a
poder pagar la llum i totes aquestes coses és bàsic.
I, per tant, de la mateixa manera que donem ajudes per ajudar als més necessitats
en els moments de crisi, també hem de saber generar llocs de treball o acompanyar
el màxim possible aquestes activitats, perquè la gent pugui posar aquests negocis,
intentar que l'Hospitalet sigui un motor econòmic, com ha estat sempre Catalunya
durant els darrers anys, excepte aquests últims de crisi, i hem de retornar al passat i
l’ajuntament de l'Hospitalet pot ser una eina per ajudar aquesta gent.

Essent les 20.57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bueno, nosotros, respecto a esta moción, nos vamos a abstener y nos vamos a
abstener un poco en colación a lo que hemos dicho siempre, o sea, ya la otra vez
cuando presentasteis una moción sobre participación ciudadana, era, no,
empezamos el debate, pero empezamos el debate pero nosotros decimos que 0,5,
a mí al final me da la sensación de que os reunís, os chupáis el dedo, hacéis así,
decís un número y eso no entiendo porque tiene que ser la bonificación del 50% y
porque tiene que ser del 95%, si se hace una moción donde se explica ese
porcentaje, o sea, donde se dice ese porcentaje, lo correcto sería que se explicara
dónde lo vamos a aplicar y de dónde lo vamos a sacar.
Para mí, si queremos, porque al final lo que queremos hacer con esta tendencia, es
querer gobernar desde la oposición, si vamos a gobernar desde la oposición,
vamos a decir de dónde lo sacamos y dónde lo metemos, es muy fácil decir de
dónde lo sacamos y apáñate tú dónde…no, no, es mi forma de entenderlo.
Nosotros estamos abiertos siempre a lo mismo, si queremos iniciar un debate,
vamos a decir, abrimos un debate, nos sentamos todos los grupos políticos y
vamos a definir qué bonificaciones son las correctas y de dónde lo sacamos y
dónde lo metemos, pero a mí esto que venga una moción y me diga el 50%, como
no entendemos por qué tiene que ser este número y no puede ser otro, nosotros
nos vamos a abstener en esta moción.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Por ser breve, nosotros creemos que hay que implementar medidas para apoyar a
los emprendedores, pero nos encontramos con la misma situación, creemos que se
dan una serie de cifras que no están suficientemente motivadas. Creemos que igual
que en el caso de las ordenanzas fiscales o el caso del IBI de la moción anterior
que presentó el PP, en el Pleno pasado, todo este tema de bonificaciones
tendríamos que estudiarlas en el marco general, hablando de qué tipo de ingresos
para mantener los servicios que queremos.
En cuando a los emprendedores, echamos en falta que se hable, por ejemplo, de
medidas de incentivación como créditos blandos o microcréditos, para proyectos
viables, en los que el ayuntamiento pueda hacer de avalador o que se promueva un
plan municipal para la eliminación de trabas administrativas. Echamos en falta
también que no mencionen, por ejemplo, medidas de promoción de la economía
social o cooperativismo, ni se hable específicamente de aquellos colectivos a los
que hay que apoyar, en los puntos no, en los puntos de acuerdo no, entonces, no
se habla específicamente de aquellos colectivos a los que hay que apoyar de
manera especial, como son los parados, los jóvenes, las mujeres o los mayores de
45 años, que son los que tienen mayor riesgo de quedar excluidos del mercado
laboral y aquellos a los que sí que hay que apoyar.
Por tanto, nosotros nos abstendremos. Muchas gracias.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, nosotros votaremos a favor de la moción, creemos que es una buena
iniciativa, nosotros desde el Partido Popular venimos apoyando lo que son las
medidas hacia los emprendedores, a la libertad individual, con lo cual nos parece
bien, nos parece justo, que, en este caso, desde el grupo de Ciudadanos, pues se
presente esta propuesta, porque va en el camino de incentivar la emprendeduría.
Además entendemos, bajo nuestro punto de vista, entendemos que esta moción da
margen al gobierno municipal para encontrar fórmulas para adecuarlo mejor a la
Ley, bonificando o subvencionando, según convenga en cada caso.
Sí que es cierto que podríamos discutir el porcentaje, si es mayor o menor,
concretando el tema de las bonificaciones o las subvenciones, pero como ya digo,
nosotros vamos en el mismo sentido y, por tanto, apoyaremos la moción. Incluso
podríamos decir que se podría mejorar quizás incluyendo un apartado, pues para el
tema de la comunicación por parte del ayuntamiento, en el tema de los
emprendedores, a la hora de hacer trámites de entrada, la forma de información,
pues siempre se puede mejorar, a día de hoy ni es integral, ni es sencilla de
comprender para mucha gente que ya de por sí, pues emprender un nuevo
negocio, una nueva aventura empresarial, pues ya le supone cierto momento de
estrés y entonces, pues si en ese momento nosotros, desde el ayuntamiento y
desde la administración pública, podemos facilitarle las comunicaciones para
hacerlo más sencillo y más comprensible para todos, pues yo creo que todos
ganamos en este sentido.
Pero en general, como decía, nosotros vamos en ese sentido, y por tanto, nosotros
la votaremos a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la moción de apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad, votaremos a
favor, creemos que tiene mucho del espíritu que nosotros situábamos en la anterior
moción, que es situar elementos de como la administración, sobre el tema concreto
de las tasas, puede influir en la generación de ocupación, el fomento de la
formación y asesoramiento y, en este caso, aplicar elementos de corrección en las
obras, para la mejora de accesibilidad, eficiencia energética y demás, ese es el
espíritu que nosotros entendíamos también en la moción anterior que presentamos
de tasas y precios públicos.
Entendemos que la pequeña empresa, independientemente de la…, no habla aquí,
porque no se corresponde, qué tipo de estructura tiene que tener esa empresa, si
es una sociedad limitada, si es una cooperativa, nosotros apostamos, obviamente,
pues como una fórmula el cooperativismo social, las empresas de responsabilidad
social, como un elemento fundamental de cohesión, pero queremos que hayan
persianas abiertas en las calles de Hospitalet, eso es un elemento de generación de
empleo, de generación de riqueza, de más recursos para la administración, de
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elemento de cohesión social y queremos que la fiscalidad también en este caso,
progresiva, se pueda aplicar en este principio.
Por eso daremos apoyo, creemos que junta diversos elementos que son
interesantes y que demanda al gobierno que lo estudie y que se vaya trabajando de
cara a las propias ordenanzas fiscales del 2016, que es obviamente el criterio de
fomento de la ocupación, la eficiencia energética, comercio de proximidad y, como
se indica también, elementos de emprendeduría a nivel social y que pueden ser
entidades sin ánimo de lucro, etc. Nosotros valoramos fundamentalmente, creemos
que es fundamental que las calles vuelvan a tener…, esas calles “malmeses” por la
crisis, sobretodo en barrios típicos Collblanc, Santa Eulàlia, otras zonas no tan
céntricas, pues obviamente que se ve y generan problemas también que no haya
comercio en la ciudad.
Queremos ver esas persianas levantadas, queremos ver talleres, queremos ver
empresas de economía social, queremos calles vivas creativas, que se valore y se
ayude al esfuerzo de nuevos proyectos, esfuerzos para jóvenes, de aquellos
parados que han capitalizado su prestación, y estamos hablando, en definitiva, de
cómo en este ámbito podemos dar apoyo al fomento también, para nosotros, del
cooperativismo también de la economía social. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Jo parlaré del punt primer i segon. Nosotros votaremos en contra por un tema
procedimental, no creemos que sea el sitio adecuado con las mociones, yo creo
que está el proceso de ordenanzas abierto, por lo tanto, ahí es el sitio donde
podemos incluir todas las opiniones, pues que como procedimentalmente no es el
sitio adecuado, pues votaremos en contra, recogiendo el espíritu para poder
debatir, como ya sabéis que hemos hecho una propuesta a todos los grupos, pues
bueno, yo creo que es el momento donde se tiene que debatir y no en una moción.
Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, respecto al punto número 3, sí que se lo votaremos a favor, evidentemente es lo
que venimos haciendo, por tanto, creemos que entra dentro de las actividades que
se vienen haciendo. A ver, el ayuntamiento de Hospitalet desde la constitución de
los ayuntamientos democráticos, viene haciendo una tarea importante de atención a
la emprendeduría, desde el mismo momento en el que salieron planes de
ocupación y salieron actividades para personas sin empleo, la emprendeduría, el
hecho de poder montar un propio negocio, fue fundamental.
Algunos de los datos que le podríamos dar para que sepa usted exactamente en
este momento lo que se está trabajando, en estos últimos cuatro años más de
1.200 emprendedores han pasado por las sesiones informativas, incluyendo la
financiación, los proyectos financiables, de los que hablaba el regidor de Guanyem,
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también buscamos financiación, evidentemente. Más de 250 empresas se han
creado en este proceso y más de 860 empresas han participado con nosotros en
las actividades de networking y fortalecimiento empresarial.
El ayuntamiento es consciente de que no sólo a través de medidas clásicas de
fomento de empleo, puede contribuir a aumentar la actividad económica, pero decir
que algún otro dato con el que contamos, estamos participando en todos los
programas que llevan a cabo administraciones de nivel superior, sea en el Crea con
la Generalitat, en el programa Aracoop, con la Diputación de Barcelona y el
departamento de Empresa i Ocupació, en el programa Reempresa y en cualquier
otro programa que nos llegue y que nos financie este tipo de actividades.
Finalmente decirle que estas son unas competencias delegadas, que la
administración local tiene las que tiene y que estaríamos encantados de que todo el
mundo nos diera tal cantidad de dinero para poder trabajar la emprendeduría, el
cooperativismo y las realidades sociales del mundo del trabajo, que no se
preocupen, cuantas más ayudas cuente esta ciudad, contamos con ustedes en las
administraciones que estén y donde puedan, porque todos los recursos son pocos,
todavía tenemos una tasa de paro elevada y todavía hay que trabajar por mejorar la
situación, evidentemente.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Bueno, yo no sé si realmente esta moción se ha leído o no se ha leído, la verdad es
que estoy un poquito sorprendido. Voy a empezar por el final, en relación con lo que
comenta el Partido Socialista, yo entiendo la postura de votar en contra, cada uno
sabe lo que hace y porque lo hace, pero yo creo que hay uno de los atendidos en
los que decimos textualmente: “valoramos positivamente la labor que se desarrolla
desde el área de Promoción Económica”. En el punto tercero lo que hacemos es
cambiar el enfoque formativo, me parece que…, yo he entrado en la página web,
me he informado de los cursos cómo se desarrollaban, y yo creo que peca un
poquito de seguir unos parámetros formativos un poco caducos, nada más, y por
eso aquí hablamos de competencias, etc.
En relación con lo que ha manifestado en concreto Christian, que tanto lo aprecio,
yo no sé si te has leído la moción, porque es que voy a leerla yo en voz alta:
“Atendido que desde una perspectiva de sensibilidad por las temáticas sociales
actuales, se debería potenciar la emprendeduría social, entendida como aquellas
actividades cuyos objetivos económicos están marcadamente preocupados por los
problemas medioambientales y sociales”. Lo que tú has estado diciendo como
crítica que no contenía la moción.
Luego viene recogido en la parte formativa, capacitar para trabajar en equipos
autogestionados y para evaluar la forma de explotar oportunidades para la
satisfacción de necesidades sociales y/o para actuar como catalizador de cambios
sociales, no sé. Y luego, al final, en la parte tercera, en el apartado tercero de la
parte resolutiva: sesiones formativas, acabo, priorizando la emprendeduría social.
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Aquí cada grupo municipal puede votar lo que crea conveniente, pero hombre, al
menos que se la lea. Nada más, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, vamos a suponer que se las han leído Sr. Rai, no sé, quizás es que hay
muchas mociones y no sé si ha dado tiempo a leerlas todas en profundidad.
A ver, hemos finalizado el primer turno de intervenciones, no sé si algún grupo
quiere añadir algo más o damos por válida la votación, y si es así pasaríamos al
siguiente apartado.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 36; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 36.-

DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES EN NUESTRA CIUDAD.

ATENDIDA la actual situación de crisis económica, en la que parte de la ciudadanía
de l’Hospitalet soporta un altísimo coste en su esfera personal, familiar y social que
aboca, a muchos ciudadanos/as de esta Ciudad, a situaciones que suponen un
ataque directo a su dignidad como personas. La causa directa, entre otras, de esa
situación se concreta en la falta de empleo (15,53 % de tasa de desempleo en el
mes de septiembre de 2015) y en la precariedad laboral (inestabilidad laboral y
salarios basura).
ATENDIDO que, en este contexto la emprendeduría, en su calidad de autoempleo,
asume un importante papel, ya que para muchas personas supone la única
alternativa al actual mercado laboral ante la falta de empleo público y privado y/o la
escasa calidad del mismo. La implementación de medidas que apoyen a los
emprendedores y fomenten la “cultura” del emprendimiento, podrían facilitar el
acceso al autoempleo como una alternativa posible en la salida al mercado laboral.
ATENDIDO que las iniciativas económicas derivadas de la creación de pequeñas
empresas y de los trabajadores autónomos, pueden ser un instrumento dinamizador
para la creación de empleo.
ATENDIDO que desde una perspectiva de sensibilidad por las temáticas sociales
actuales, se debería potenciar la emprendeduría social, entendida como aquellas
actividades cuyos objetivos económicos están marcadamente preocupados por los
problemas medioambientales y sociales.
VISTAS la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en cuyos textos se establece el
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restrictivo marco competencial que, en relación con la promoción económica y el
empleo, tienen atribuidas las Entidades Locales.
ATENDIDO que valoramos positivamente la labor que se desarrolla desde el Área
de Promoción Económica y Empleo, en particular en lo relativo a la información
necesaria a la previa puesta en marcha de cualquier proyecto emprendedor; No
obstante, entendemos que desde el Ayuntamiento se podrían desarrollar algunas
medidas dirigidas al fomento de la emprendeduría y que se podrían concretar en:
Medidas incentivadoras de índole económico a través bonificaciones y/o
subvenciones de carácter tributario
Acompañamiento personalizado del proyecto emprendido, con el eventual
asesoramiento en función de la fase en que se encuentre, hasta la final
implantación del mismo.
Sesiones formativas relativas al marco legal, trámites administrativos
necesarios para la creación de una empresa y formas de financiación y
subvenciones y ayudas a la emprendeduría.
Sesiones formativas que incidan en: El desarrollo de habilidades
emprendedoras que refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al
riesgo; El fomento de la habilidad para obtener y gestionar los recursos necesarios
de forma eficiente; Proporcionar las competencias básicas para llevar a cabo
nuevas iniciativas empresariales y poner en marcha con expectativas de éxito
proyectos innovadores en empresas que, probablemente, deberán trabajar en un
mundo globalizado y multilingüe; Capacitar para trabajar en equipos
autogestionados y para evaluar la forma de explotar oportunidades para la
satisfacción de necesidades sociales y/o para actuar como catalizador de cambios
sociales, etc.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt “PRIMERO” amb 12 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 11 vots
favorables dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr.
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Jordi Monrós Ibáñez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: APROBAR la inclusión en las Ordenanzas Fiscales para 2016 de la
bonificación del 50% de las tasas que se devenguen por el inicio de una
actividad en el Municipio. Esta bonificación afectará a las actividades sometidas
al régimen de comunicación previa y declaración responsable catalogadas en
los Anexos C, D y E de la Ordenanza de Intervención Conjunta de Actividades y
Espectáculos Públicos de l’Hospitalet de Llobregat. La misma bonificación se
aplicará a las tasas que para las actividades citadas se devenguen por controles
e informes técnicos. Se podrá sustituir el pago único inicial de la tasa por un
pago fraccionado trimestral durante el primer año de funcionamiento de la
actividad.
b) Ha estat rebutjat el punt “SEGUNDO” amb 12 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 11 vots
favorables dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez;i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: APROBAR la inclusión en las Ordenanzas Fiscales para 2016 de la
bonificación o la subvención del 90% del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras; cuando sea necesaria la realización de obras de
adaptación y rehabilitación del local o establecimiento, antes de su apertura e
inicio de las actividades recogidas en el apartado anterior.
c) Ha estat aprovat el punt “TERCERO” amb 22 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i
amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: INSTAR al Área de Promoción Económica y ocupación para que se
implementen las siguientes medidas dirigidas al fomento de la emprendeduría:
- Acompañamiento personalizado del proyecto emprendido, con el eventual
asesoramiento en función de la fase en que se encuentre, hasta la final
implantación del mismo.
- Sesiones formativas relativas al marco legal, trámites administrativos
necesarios para la creación de una empresa y formas de financiación y
subvenciones y ayudas a la emprendeduría.
- Sesiones formativas que incidan en las competencias, habilidades y
capacidades necesarias para llevar a cabo nuevas iniciativas empresariales y
poner en marcha con expectativas de éxito proyectos innovadores en
empresas; Priorizando la emprendeduría social.
d) Ha estat aprovat el punt CUARTO amb 22 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i
amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO: DAR TRASLADO del presente acuerdo a la Cámara de Comercio
(Delegación de L’Hospitalet), al Área de Promoció Econòmica i Ocupació de
este Ayuntamiento, a la Asociación El Círculo Microempresarial & Profesional, a
la Unió de Botiguers de Catalunya (Agrupación Local de L’Hospitalet) y a los
grupos políticos con representación en este consistorio.
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Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
ATENDIDA la actual situación de crisis económica, en la que parte de la ciudadanía
de l’Hospitalet soporta un altísimo coste en su esfera personal, familiar y social que
aboca, a muchos ciudadanos/as de esta Ciudad, a situaciones que suponen un
ataque directo a su dignidad como personas. La causa directa, entre otras, de esa
situación se concreta en la falta de empleo (15,53 % de tasa de desempleo en el
mes de septiembre de 2015) y en la precariedad laboral (inestabilidad laboral y
salarios basura).
ATENDIDO que, en este contexto la emprendeduría, en su calidad de autoempleo,
asume un importante papel, ya que para muchas personas supone la única
alternativa al actual mercado laboral ante la falta de empleo público y privado y/o la
escasa calidad del mismo. La implementación de medidas que apoyen a los
emprendedores y fomenten la “cultura” del emprendimiento, podrían facilitar el
acceso al autoempleo como una alternativa posible en la salida al mercado laboral.
ATENDIDO que las iniciativas económicas derivadas de la creación de pequeñas
empresas y de los trabajadores autónomos, pueden ser un instrumento dinamizador
para la creación de empleo.
ATENDIDO que desde una perspectiva de sensibilidad por las temáticas sociales
actuales, se debería potenciar la emprendeduría social, entendida como aquellas
actividades cuyos objetivos económicos están marcadamente preocupados por los
problemas medioambientales y sociales.
VISTAS la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en cuyos textos se establece el
restrictivo marco competencial que, en relación con la promoción económica y el
empleo, tienen atribuidas las Entidades Locales.
ATENDIDO que valoramos positivamente la labor que se desarrolla desde el Área
de Promoción Económica y Empleo, en particular en lo relativo a la información
necesaria a la previa puesta en marcha de cualquier proyecto emprendedor; No
obstante, entendemos que desde el Ayuntamiento se podrían desarrollar algunas
medidas dirigidas al fomento de la emprendeduría y que se podrían concretar en:
Medidas incentivadoras de índole económico a través bonificaciones y/o
subvenciones de carácter tributario
Acompañamiento personalizado del proyecto emprendido, con el eventual
asesoramiento en función de la fase en que se encuentre, hasta la final
implantación del mismo.
Sesiones formativas relativas al marco legal, trámites administrativos
necesarios para la creación de una empresa y formas de financiación y
subvenciones y ayudas a la emprendeduría.
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Sesiones formativas que incidan en: El desarrollo de habilidades
emprendedoras que refuercen la confianza personal y reduzcan la aversión al
riesgo; El fomento de la habilidad para obtener y gestionar los recursos necesarios
de forma eficiente; Proporcionar las competencias básicas para llevar a cabo
nuevas iniciativas empresariales y poner en marcha con expectativas de éxito
proyectos innovadores en empresas que, probablemente, deberán trabajar en un
mundo globalizado y multilingüe; Capacitar para trabajar en equipos
autogestionados y para evaluar la forma de explotar oportunidades para la
satisfacción de necesidades sociales y/o para actuar como catalizador de cambios
sociales, etc.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: INSTAR al Área de Promoción Económica y ocupación para que se
implementen las siguientes medidas dirigidas al fomento de la emprendeduría:
Acompañamiento personalizado del proyecto emprendido, con el eventual
asesoramiento en función de la fase en que se encuentre, hasta la final
implantación del mismo.
Sesiones formativas relativas al marco legal, trámites administrativos
necesarios para la creación de una empresa y formas de financiación y
subvenciones y ayudas a la emprendeduría.
Sesiones formativas que incidan en las competencias, habilidades y
capacidades necesarias para llevar a cabo nuevas iniciativas empresariales y poner
en marcha con expectativas de éxito proyectos innovadores en empresas;
Priorizando la emprendeduría social.
SEGUNDO: DAR TRASLADO del presente acuerdo a la Cámara de Comercio
(Delegación de L’Hospitalet), al Área de Promoció Econòmica i Ocupació de este
Ayuntamiento, a la Asociación El Círculo Microempresarial & Profesional, a la Unió
de Botiguers de Catalunya (Agrupación Local de L’Hospitalet) y a los grupos
políticos con representación en este consistorio.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 37, 38, 39, 40 i 41, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Decir que la moción número 36 sobre el marco normativo de las terrazas, la
dejamos encima de la mesa, y desde aquí pedimos a la Sra. Perea que antes de
irse a Madrid, pues nos presente alguna modificación, en positivo, sobre el tema de
las terrazas. Decir también que dejaremos sobre la mesa la moción 40, relativa a
garantizar la pluralidad y la transparencia de las subvenciones que otorga el
ayuntamiento de Hospitalet, diferentes grupos municipales nos han transmitido la
voluntad de incorporar cosas en la moción, enriquecerla, y por tanto, nosotros
vemos con buenos ojos la posibilidad de que, evidentemente, pues podamos sumar
más esfuerzos y más apoyos, por tanto, la dejaremos encima de la mesa.
Mi compañero Javier Martín Hermosín defenderá la moción sobre la zona única
escolar y mi compañero Pedro Alonso defenderá la instalación de la pérgola, y yo,
finalmente, la de Santa Eulalia. Paso la palabra a Javier.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bueno, traemos a este Pleno, una vez más, la propuesta a este ayuntamiento para
que solicite a la Generalitat, convertir la ciudad en una zona única escolar a efectos
de domicilio, como sucede actualmente con las “escoles bressol”, en un
cumplimiento de nuestro programa electoral.
Nuestro sistema educativo está sustentado bajo el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades, derechos amparados en
el artículo 27 de la Constitución, lo continua el artículo 21 del Estatuto de
Autonomía o la Ley 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, así como el
resto de normas de ámbito educativo, tanto estatales como autonómicas.
Pero entendemos también que este derecho y libertad, reconocido en nuestro
ordenamiento, tiene dos vertientes legítimas e inseparables, como son la de recibir
una educación con fondos públicos que sea de calidad y el derecho que también
obliga a respetar la libertad de los padres, madres o tutores a la libre elección de
centro para sus hijos o hijas.
Así lo establece el Real Decreto 75/2007, de la Generalitat, que regula el proceso
de admisión, pero esa libertad de centro que otorga la propia Ley, queda limitada en
cuanto se establecen diferentes zonas educativas dentro de la ciudad, dejando en
la práctica la elección de centro, a un criterio mayoritariamente de proximidad.
La Ley 8/2013 ya establece la voluntad de dotar de mayor autonomía a los centros
y a sus direcciones, para establecer proyectos educativos propios y diferenciados,
sin dejar de reconocer que se puede continuar avanzando en la autonomía de los
centros educativos, resulta incongruente no dejar también a criterio de los padres y
tutores, la libertad de elección.
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Una zona escolar única pone en valor los diferentes proyectos educativos de los
centros integrados en la oferta pública y otorga una mayor posibilidad de elección,
que permite llegar a mejorar a la excelencia educativa y destacar aquellos
proyectos educativos más valorados, y también nos permite primar a los centros
que mejor lo haga y mejorar aquellos que no, para que adapten su oferta a lo que
realmente desean los padres y madres de nuestra ciudad.
Una zona escolar única también ayudaría a evitar, en parte, que se acumulen niños
con dictamen en un mismo grupo, ya que la Generalitat actualmente no está
dotando de suficientes profesores y recursos a los centros, para atenderlos de una
manera adecuada en las aulas, y así podríamos lograr los máximos para todos.
Eliminar la discriminación o limitación también según el lugar en el que se resida,
porque es muy importante.
También eliminaríamos los casos de picaresca para la obtención de plazas fuera de
la zona geográfica, puesto que el lugar de residencia actualmente puede
convertirse en un factor de exclusión, porque para evitar diferentes desigualdades
también para personas que no tienen recursos, también creemos que se deben
implementar medidas que mejoren el acceso a las familias a la información sobre
las escuelas o a familias con menores recursos para las posibles necesidades de
desplazamiento.
Una zona escolar única, estableciendo unos criterios de preselección igualitarios y
dando por sentado que ningún centro podrá sobrepasar el número de plazas
asignadas o los cupos que se le otorguen, no sólo mejora el modelo actual, sino
que garantiza a los padres y madres de la ciudad, la libertad plena para decidir
sobre la educación de sus hijos e hijas.

SR ALONSO NAVARRO (PP)
Aquesta és molt senzilla. Esta moción es para solicitar al Área Metropolitana de
Barcelona, la instalación de una pérgola en la parada del autobús situada en la calle
Pujós, entre la calle Vallparda y la calle Mistral. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, esta moción es relativa a las obras del mercado de Santa Eulalia, después
de años de reivindicación por parte de los vecinos y comerciantes, por fin en mayo
de 2014 se anuncia el inicio de las obras de remodelación del pavimento del
entorno del mercado de Santa Eulalia. Unas obras que inicialmente deberían haber
estado antes de la campaña de Navidad de ese mismo año. La realidad es que
finalmente no acaban cuando se dice, por diferentes motivos, sobre el tema del
material utilizado tiene que haber una modificación de lo que se iba a poner en el
pavimento, una pintura que primero se pone y luego salta. Total, un desencuentro
que motiva el retraso de la finalización de las obras del pavimento.
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En Junta de Gobierno del día 6 de mayo, se acuerda la adjudicación a la empresa
Assignia Infraestructuras, por un importe de 748.000 euros. Finalmente, como
decía, las obras no se acaban, no entendemos por parte del gobierno como se
aprueba, desde la Junta de Gobierno, el 15 de julio de este mismo año 2015, la
certificación final, atendiendo a los resultados que nosotros ilustramos en la moción,
unas obras que a nuestro entender esto es inadmisible que una obra que no lleva ni
cinco meses acabada, tenga estos acabados y tenga ya este resultado. Tanto los
vecinos, como los comerciantes de la zona, se quejaron antes, se quejaron durante,
y se quejan ahora, no solamente de los acabados, sino del material utilizado y de
cómo se ha llevado a cabo todo el tema de las obras. Hay zonas que no se han
cambiado, simplemente se han sustituido baldosas, nosotros entendemos además,
en el pliego de condiciones administrativas particulares que rigen la tramitación de
la licitación y formalización del contrato, que establece que tenemos un año de
garantía.
Incluyendo además que yo, de manera personal, en el Consell de Distrito de Santa
Eulalia, hice patente la queja de muchos vecinos que se quejaban sobre el tema de
los acabados y la obra, y la persona B.A. nos dijo que esas obras no estaban
acabadas y que se iba a utilizar, bueno, se había utilizado un material que iba a
quedar como el paseo de Gracia, es que lo tengo aquí textualmente y decía: “el
problema va sorgir quant a l’acabat de l’obra i el seu aspecte final, ja que no es van
aconseguir els resultats desitjats amb l’aplicació de la pintura i s’ha hagut de buscar
una altra solució que ara és el fresat de la superfície del paviment, per tal de donarli un aspecte més polit. En qualsevol cas, en cap moment s’ha rebaixat la categoria
de l’obra, perquè aquesta actuació es la mateixa que s’ha portat a terme al passeig
de Gràcia.” O sea ¿alguien puede ir a paseo de Gracia y puede ir a las obras del
mercado de Santa Eulalia y ver si hay alguna similitud? “De fet, és la mateixa
empresa que ha fet les dues obres.”
Por tanto, nosotros lo que pedimos desde el grupo popular es que este
ayuntamiento pida responsabilidades a esa empresa por la mala ejecución de las
obras y, segundo, que el ayuntamiento de Hospitalet exija a esta empresa que
solucione los problemas de seguridad y de calidad que presentan unas obras que
han costado casi 800.000 euros. Gracias.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la 37, a sol·licitar la zona única d’inscripció escolar a l'Hospitalet,
votarem en contra i ho farem, perquè l'obertura d’una zona única d'inscripció
escolar en una ciutat com l'Hospitalet de més de 250.000 habitants, habilita, per
nosaltres, la liberalització d'aquest procediment i el converteix en mercat de facto,
fet que accentuaria les desigualtats entre barris i, per tant, entre escoles. Aquest fet,
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conjuntament amb el pes de l'escola concertada i el número de places que aquesta
oferta a l'Hospitalet, així com que l'elecció la fan les famílies i l'administració no
intervé directament a l'adjudicació, generaria una competència entre escoles, un
rànquing de les mateixes i, per tant, el perill de generar guetos per raons
socioeconòmiques.
De fet, amb la distribució geogràfica actual de preinscripcions, ja s'ha de combatre
que apareguin desigualtats, amb una zona més àmplia, això s’agreujaria. Alguns
exemples serien el del barri del Gornal versus Bellvitge, per exemple, ràtios per
sobre a Bellvitge perquè s'estigmatitza el barri del Gornal, o l’IES Rubió i Ors que
perd una línia i l’IES Torras i Bages que té ràtios per sobre de 30. També, el fet
d'eliminar el criteri de proximitat afecta directament tant a la cohesió dels nostres
barris, com a la conciliació de les famílies, i això és absolutament prioritari per
nosaltres.
Finalment, amb la diferent legislació educativa, tant la vigent com la que ens volen
imposar, la qual aprofundeix en la idea de donar recursos depenent dels resultats
dels centres, aquesta moció facilita i dóna continuïtat a aquest fet, elitisme a la
concertada i destrucció i precarietat de l'educació pública. Votarem en contra.
De la 38 ens abstindrem i de la 39 votarem a favor. A part dels acords que proposa
la moció 39 sobre les obres del mercat de Santa Eulàlia, des de la CUP-Poble Actiu
també demanem explicacions als serveis municipals i a la regidoria encarregada del
control i la certificació de les obres, sobre el procés seguit per arribar fins aquí.
Alguns exemples més a part dels que surten podrien ser que el control d'accessos
encara no ha funcionat mai i que la mala qualitat del paviment fa que acumuli
taques de tota mena i bassals quan plou o quan es rega.
I, per últim, faríem una proposta també a la regidoria del districte o a l’àrea
competent, que és que s’hauria d’informar al conjunt del veïnat sobre aquestes
deficiències i les mesures que es prenguin per revertir la situació, si és que es
prenen, de la mateixa manera que va fer-se a l’inici de les obres, col·locant
exhaustivament cartells informatius a cada comunitat de veïns de la zona. Estaria
molt bé que si no ha anat com s’esperava, la remodelació o les obres del mercat de
Santa Eulàlia, també s’informés als veïns per què ha sigut, què ha passat, cóm
està, tot plegat. Jo crec que ens aventurem molt ràpidament a anunciar les obres
que fem i donem poques explicacions quan no surten del tot com esperàvem.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la moció 37, moció per sol·licitar la zona única d’inscripció escolar, votarem
en contra. Votem en contra d’aquesta moció, perquè creiem que aquest tipus de
demandes no han de ser fruit d’una voluntat política, sinó d’una voluntat ciutadana.
És a dir, qui ha de fer aquesta petició són els pares i les mares i no els polítics, i ara
per ara no tenim constància que aquesta sigui una reivindicació general dels pares i
mares de la ciutat, més aviat al contrari, ja que sovint sí que escoltem a pares i
mares que es queixen que degut a què la divisió escolar de la ciutat està feta en
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base als districtes, els ha tocat un col·legi que a la pràctica queda molt lluny de
casa. Per aquest motiu, una de les nostres reivindicacions històriques ha estat que
es canviï la divisió escolar de la ciutat i que fos per barris en comptes de per
districtes, perquè creiem que és molt positiu que el centre educatiu estigui a prop de
l’alumne.
Quant a la 38, moció per sol·licitar a l’AMB la instal·lació d’una marquesina a la
parada de l’autobús 103843, votem a favor. L’Àrea Metropolitana ens va explicar
que posar o no posar aquesta marquesina responia totalment a motius polítics, és a
dir, que la posaran si ho creuen oportú, per tant, votem a favor d’això, perquè
entenem que aquesta marquesina és necessària i millora les condicions de
transport públic i la qualitat de vida dels hospitalencs.
La 39, la moció sobre les obres del mercat de Santa Eulàlia, la votarem a favor.
Votem a favor d’aquesta moció, perquè creiem que ja és hora que es resolguin els
problemes que pateixen usuaris, veïns i comerciants del mercat de Santa Eulàlia.
Tenint en compte que aquest no és un problema nou, sinó que ve de lluny i que han
estat nombroses les queixes que hem rebut sobre aquest tema, creiem necessari
anar més enllà i garantir que se solucionin tots aquests problemes. Però, a més a
més, em sorprèn que després de tot hagin de ser els grups polítics els que demanin
a l’ajuntament que demani responsabilitats a l’empresa encarregada de l’obra,
perquè el que seria d’esperar i el que és lògic, és que sigui el propi ajuntament qui,
davant d’una situació com aquesta, ho hagués fet. Creiem que l’ajuntament ha de
garantir que els resultats de qualsevol obra pública són els esperats i els idonis, ja
que si no estaríem defraudant al contribuent.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Bien, la moción 37, inscripción escolar única, la votaremos en contra. Apostamos
por un modelo de escuela pública de calidad, basado en la equidad educativa. Si
aprobamos que el municipio sea una única zona de inscripción escolar, será muy
difícil que pueda mantenerse un equilibrio pedagógico dentro de las aulas. La
mayor parte del éxito de nuestro sistema educativo es gracias a los profesores, a
los educadores y a las familias que a diario forman personas. Si el sistema no
puede garantizar equidad dentro de las aulas, será imposible que nuestros
docentes puedan equilibrar las situaciones de desigualdad a las que pueden llegar
a hacer frente a diario. El sistema, por tanto, debe gestionar medidas que
garanticen igualdad de oportunidades, justicia social e integración para todos
nuestros alumnos.
La moción 38, sobre la pérgola de la parada de autobús, votaremos a favor, y la 39
del mercado de Santa Eulalia también votaremos a favor, dado que, bueno, la obra
está en garantía, con lo cual no supone ningún problema. Gracias.
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SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC)
Respecto a la moción para solicitar una zona única de inscripción escolar,
votaremos en contra, creemos que el sistema actual de zonificación por distritos
circunscritos a los barrios, garantiza la escolarización de los niños y niñas en su
barrio, en la proximidad de su entorno, y el cambio en la zonificación podría
provocar que algunas familias no tuviesen plaza escolar para sus hijos en su propio
barrio. Este hecho comportaría el incremento de los gastos de transporte o la
dificultad en la conciliación familiar para muchas familias, dificultaría además el
fomento del tejido social y el enraizamiento en el territorio, en los barrios, que es el
proyecto de muchas escuelas de la ciudad actualmente. Un modelo de escuela de
barrio, abierta a los vecinos y a las entidades del entorno, para fortalecer el
proyecto pedagógico, pero también la cohesión social. Y este cambio comportaría
también problemas para muchos centros educativos, que se verían
descompensados y se podrían crear situaciones de guetos en determinadas zonas
de la ciudad, donde aquellos con más recursos se fuesen a otras zonas o a otros
colegios, y se quedasen en aquellos barrios aquellos que no tienen medios para
desplazarse a otras escuelas. Bueno, por esos motivos votaremos en contra.
Respecto a la moción para solicitar a la AMB la instalación de la pérgola, votaremos
a favor. Y el portavoz de mi grupo se posicionará en la moción del mercado.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC)
Sobre la moció número 39 també votarem a favor, considerem que les obres que
s’han fet al mercat de Santa Eulàlia i en el seu entorn, han estat un nyap, que les
qualitats dels acabats són deficients i també unes obres, doncs que han tingut un
sobrecost i que no han satisfet ni a la gent del mercat, ni tampoc als veïns i les
veïnes del barri de Santa Eulàlia.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la moció 37, nosaltres votarem en contra, com no pot ser d’una altra manera,
hem de garantir l’equilibri proporcional d’entrada a les aules i dintre de tots els
centres, bé, hi ha moltes coses que ja han comentat els companys abans, però bé,
ens reiterem, per nosaltres és molt important garantir la diversitat i la no segregació
dintre dels centres escolars, i la cohesió i l’equitat, termes que de vegades crec que
no tots entenem de la mateixa manera, pel que sento molts cops. Abans de
demanar aquestes mesures, crec que s’hauria d’analitzar la realitat escolar que n’hi
ha a l'Hospitalet, la realitat de l’educació que hi ha a la ciutat, i que fomentaria
aquesta zona única dintre d’aquesta ciutat. Nosaltres sempre defensarem un model
escolar d’escola pública i de proximitat i, per tant, no podem fer una altra cosa que
votar en contra d’aquesta moció.
Per la moció 39, moción sobre les obres del mercado de Santa Eulalia, estamos a
favor, obviamente cualquier obra que se realice dentro de nuestra ciudad y no tenga
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la calidad y acabados que se han contratado previamente, pues debe ser
reclamada a la empresa que la ha ejecutado, debemos ser muy respetuosos con el
dinero de los ciudadanos y no se puede malgastar de ninguna manera, si una obra
que ya hemos pagado a una empresa, no se ha ejecutado con las calidades que
ellos habían determinado, que se habían determinado en el contrato, hemos de
exigirlo y exigir su reparación de inmediato.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sí, respecto a la moción 38 de la instalación de la marquesina, votaremos a favor.
Nosotros estamos a favor siempre del transporte público, lo defendemos y creemos
que todo lo que sea la comodidad de los viajeros, fomenta el uso y, por lo tanto,
estar guarecidos cuando llueve o cuando hace sol y los momentos intempestivos,
es un beneficio para la ciudadanía, por lo tanto, votaremos a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, la 37 ahora la defenderá el amigo Jesús, en la 38 estamos a favor y no vamos a
reiterar algunos argumentos que se han hecho aquí ya, a veces, cuando ya se han
dicho cosas con las que uno está de acuerdo, pues no hay que reiterarlas. En la 39,
pues también a favor, por lo mismo que se ha dicho, entendemos que habría que
pedir responsabilidades a las empresas que construyen y que antes de acabar las
obras están ya, vamos, como si fueran viejas, de alguna manera yo creo que hay
que tener cuidado con esto, porque los contribuyentes pagan sus impuestos para
que las obras se hagan bien y para que las empresas cumplan con lo que tienen
que cumplir, por lo tanto, yo creo que no es solamente hablar de las obras, sino
hablar de qué responsabilidades tienen las empresas que hacen obras, que al final
a los cuatro días están patas arriba, por lo tanto, a ver qué medidas se van a tomar
con eso. Votamos a favor y ahora Jesús tiene la palabra para la 37.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Gracias. Respecto a la moción que pide la zona única de inscripción en Hospitalet,
Ciudadanos se va a abstener. Estamos totalmente a favor de que los padres
puedan escoger el colegio al que quieren llevar a sus hijos, así como la libertad de
escoger la lengua o las lenguas en las que quieren ser escolarizados. Ciudadanos
se abstiene en esta moción, ya que actualmente la guía de los centros educativos
de Hospitalet ya recoge textualmente que la demanda de plazas del alumnado se
fundamenta en el derecho de las familias a la libre elección del centro, el orden de
admisión se realizará en base a una serie de criterios que dicta la Generalitat, como
en este caso puede ser la zona de residencia, supuesto criterio que se utiliza sólo
en casos de ser mayor la demanda de preinscripción en un colegio, que las ofertas
de plazas disponibles para este colegio, ya que el criterio principal es el de la libre
elección por parte de los padres.
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En el propio proceso de solicitud de preinscripción, también se pueden indicar todos
los centros y enseñanzas a los que quiere acceder el alumno, relacionados por
orden de preferencia de los padres, además todos los centros educativos tienen la
obligación, y así lo están haciendo, de admitir todas las solicitudes de preinscripción
que se presenten dentro del calendario oficial, por lo que ya queda garantizada la
libertad para escoger el centro. Es por ello que Ciudadanos nos mostramos
totalmente a favor de la libre elección del centro por parte de los padres, así como
de seguir mejorando todos aquellos mecanismos que faciliten esta libertad de
elección por parte de los padres, pero nos abstenemos, ya que esta libertad de
elección ya viene recogida como principal criterio por este ayuntamiento, a la hora
de escolarizar a los alumnos de nuestra ciudad, tal y como acabo de explicarles
anteriormente. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo parlaré de la moció per sol·licitar la zona única d’inscripció escolar a l'Hospitalet,
que evidentment votarem en contra, i molts dels arguments ja s’han donat pels
diferents grups, i jo l’únic que voldria assenyalar és que, evidentment, i faltaria més,
qualsevol família pot demanar el centre que vulgui de qualsevol barri de l'Hospitalet
o de qualsevol lloc, fins i tot, d’altres ciutats, aquest dret, faltaria més, s’exerceix.
El dret a la lliure elecció de centre existeix, està regulat per Llei, en la moció del PP
esteu parlant de diferents principis que compartim i que recullen la legislació, i la
mateixa legislació recull, precisament, la possibilitat d’establir zones educatives,
zones de proximitat, zones d’escolarització. Per tant, si les mateixes lleis, que per
cert, vostès no han derogat en aquests punts, ja diuen que es pot fer això, voldrà dir
que això no vulnera el dret a la lliure elecció de centre.
Quins límits hi ha a la lliure elecció de centre? Home, si tu tens 25 places en una
escola de P3 i resulta que n’hi ha 30 sol·licituds, doncs n’hi haurà 5 famílies que no
podran exercir el seu, aparentment, dret inalienable que vosaltres dieu, perquè
lògicament no hi ha places, per tant, hauran d’establir-se alguns criteris per
determinar quins alumnes o quines famílies podran exercir aquest dret i quins
hauran d’anar a una altra segona opció, perquè el límit està entre l’oferta i la
demanda, per tant, sempre quedaran excloses famílies.
Fins i tot, jo li dic una cosa i donem una informació, el 93%, aquest curs, en la
preinscripció d’abans de l’estiu, el 93% de les famílies van obtenir plaça en primera
opció, per tant, la immensa majoria de les famílies obtenen aquella escola que han
demanat en primera opció. Jo els hi dic, si féssim zona única, ja li dic jo que
aquesta xifra baixaria notablement, perquè tothom pensaria que pot demanar
qualsevol, que ho pot fer, però que tindria plaça en qualsevol centre i el grau
d’insatisfacció es multiplicaria.
També volia donar la informació que, evidentment, quan es va fer la zonificació de
la ciutat, també es va tenir en compte, evidentment, que en cada zona hi hagués
escola concertada i escola pública, perquè sí que em sembla que si una família vol
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optar per l’escola pública, ho pugui fer en la seva zona, i si vol optar per l’escola
concertada, també ho pugui fer. Per tant, aquest és un element, hi ha propostes
més radicals, que nosaltres en el seu moment no vam compartir, tampoc ho
compartim ara. És a dir, que si tu vols tenir una opció dins de la zona i vius en
aquella zona, pots optar per l’escola concertada o per l’escola pública i, per tant,
això també em sembla molt assenyat en aquesta direcció.
Per tant, si anéssim a zona única, més grau d’insatisfacció, més mobilitat de
famílies amunt i avall portant els seus fills als altres barris i sobretot el que és més
important, accentuaríem els desequilibris en els processos de escolarització,
tindríem més desigualtats educatives en els centres. Aquelles famílies que
volguessin i poguessin optar per marxar del barri, lògicament en aquells barris on
tenim més complexitat, tindríem unes escoles amb molta major complexitat i no
aniríem a allò que al menys nosaltres reivindiquem, que és l’escola de barri i que les
escoles d’alguna manera recullin la pluralitat que hi ha en el barri, sigui pública o
sigui concertada, perquè repeteixo, en totes les zones hi ha les diferents opcions.
Per tot això, nosaltres votarem en contra.

Essent les 21.48 hores, abandona la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, el grup socialista votarà a favor de la moció número 39, que fa referència a les
obres del mercat de Santa Eulàlia.
Sra. Esplugas, si algo ha tenido el proyecto del mercado de Santa Eulalia ha sido
participación ciudadana, porque ha habido previo al proyecto, durante el proyecto,
durante la ejecución de la obra y post ejecución de la obra, seguimiento por parte
de vecinos y de comerciantes y, en fin, y desde la regiduría de distrito se ha
atendido esta cuestión de una forma yo creo que bastante…, con especial atención
diría yo.
Como todos saben, el problema principal que tenía el entorno del mercado era que
los adoquines estaban sueltos, originariamente, y bueno, especialmente en
episodios de lluvia, pues provocaban salpicaduras, movimientos, el tráfico rodado,
en fin, era un problema, y además era caro de mantener, se hacían muchas
actuaciones de mantenimiento en la zona, con lo cual se acordó, en un proyecto,
tener un pavimento continuo, asfáltico y se planteó por parte de los técnicos que
fuera impreso, que tuviera un dibujo que permitía un mejor drenaje y que evitara,
pues la acumulación, en algún momento, de agua. Así se planteó este proyecto.
A posterioridad, con los mismos vecinos y comerciantes se volvió a cambiar,
digamos, la superficie, y se planteó que en vez de que fuera impreso y que tuviera
estos drenajes, fuera totalmente liso. Entonces, a la hora de ejecutar ese
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pavimento, que efectivamente es idéntico en cuanto a material y densidad que el
que hay en el paseo de Gracia y lo ha hecho la misma empresa, esto es una
realidad, es el mismo material, cuando se planteó que no era impreso, que iba a ser
un pavimento liso continuo, además se planteó una dificultad añadida, que es que
no se interrumpiera la actividad comercial, como se había hablado, por tal de poder
añadir la pintura necesaria a ese pavimento, para darle el aspecto final más pulido
que debía tener.
Como eso no se pudo ejecutar así, explico todo esto para que se entienda qué ha
pasado, porque si no es que parece que, en fin, que hemos hecho un “nyap”, como
decía el Sr. García, que discrepo absolutamente, a propósito, como esa ejecución
no se pudo realizar…, el Sr. García Acero, perdón, García i Acero, con respeto a
todos los García.
Bueno esa hubiera sido la técnica adecuada, poner la pintura junto al asfalto
cuando estaba en caliente, esto de común acuerdo, insisto, con comerciantes, se
decidió no hacer y eso fue lo que dio un resultado tan anómalo, tuvimos que pintar,
se pintó encima del asfalto, la pintura no cuajó bien y se volvió, en otra reunión, a
tomar la decisión de pulir, de rebajar, otra vez la pintura y eso es lo que ha acabado
dando ese aspecto, entre comillas, al pavimento de asfalto menos pulido, menos
brillante, más mate, más rústico.
Esta es la explicación a todo el tema del pavimento. Además, en esas reuniones se
amplió también la zona de ejecución y una parte como era el interior de las paradas
exteriores del mercado, que no estaba previsto, también se asfaltó para conseguir,
pues una simetría, un espacio público más o menos coherente e idéntico en todos
los sitios.
Cuando usted habla y sobretodo aporta aquí fotos de mala ejecución, de alcorques
y de otras cuestiones, mire, todo eso no se ha certificado, porque todo eso no ha
formado parte, en concreto los alcorques y algunas de las fotos que usted nos pone
aquí, para de alguna manera ampliar la moción, todo esto no…, en fin, no se ha
certificado, en concreto esas cuestiones han quedado fuera de esa certificación de
la que usted hablaba.
Y qué estamos haciendo, porque no hemos parado de hacer intervenciones, pues
hemos hecho varias intervenciones de reparación, especialmente para recoger el
agua, porque es muy difícil que en un pavimento tan plano no haya ningún tipo de
charco, eso es muy complicado, estamos haciendo intervenciones dentro del
mercado, ustedes lo han visto, unas canaletas, y estamos intentando acabar una
cosa que tampoco estaba inicialmente en el proyecto, que eran los paramentos
verticales, o sea, los zócalos, sobretodo de los que dan a la plaza, porque no
estaban, y también estamos intentando buscar una solución por la vía del
mantenimiento.
Luego hay temas que se ven en las fotos que no son fruto de la ejecución del
trabajo. Usted ha visto aquí, bueno en algunas fotos se ven aquí, bueno como unas
grietas, como unos arrastres, todo eso tiene que ver con movimiento de
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contenedores, tiene que ver con paso de vehículos, sí, sí, si usted mira, en una de
las fotos en las que aparecen toda una serie de huellas marcadas en el asfalto,
bueno, eso es de arrastrar contenedores del mercado. Simplemente, comentarlo
también, porque ese no es un problema de mala ejecución, es un problema de
erosión a posteriori.
En cualquier caso y para que quede claro y después tendremos ocasión también de
comentar, nosotros estamos resolviendo los problemas de mantenimiento y, por
otro lado, y a partir de esta moción, estudiaremos cualquier elemento de
reclamación que en garantía se le pueda pedir o exigir a la empresa, no faltaría
más, por una ejecución deficiente. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Castro. Me parece que nos faltaba la posición de una de las mociones,
de la número 38, votamos a favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Votarem favorablement.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Simplemente agradecer a los grupos, a todos, que se haya aprobado por
unanimidad, tanto los vecinos, como los comerciantes de la zona, lo agradecerán, y
decirle al Sr. Castro que yo entiendo perfectamente las dificultades que comporta
hacer una obra y más cuando la gente está, pues en plena campaña de Navidad y,
evidentemente, no es tan fácil como pueda parecer, sobre todo a la gente que no
nos dedicamos a esto, que podemos ver con cierta facilidad que se puede hacer
una intervención o no.
En cualquier caso, yo lo que le digo es que esta moción es fruto de las
reivindicaciones de los vecinos con los que hemos ido hablando y que yo dudo,
evidentemente no dudo de su palabra, en el sentido que interpreto que ustedes han
ido hablando con los vecinos y con los comerciantes para mejorar, pero yo dudo
que ahora todos esos vecinos y todos esos comerciantes, pues den por válida esa
obra, con lo que ha costado.
Porque entonces al final dices, para este viaje no hacían falta tantas alforjas, si al
final lo único que vamos a hacer es poner asfalto, pues quizás desde el primer
momento se podría haber planteado y no mirar alternativas de poner pintura, y más
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entendiendo que la empresa que lleva a cabo la obra sabe perfectamente los
materiales que estaba utilizando y sabe que si pone un asfalto y tarda más de
quince días o más de veinte días en poner encima una pintura, pues sabe que el
poro se ha cerrado y que, por tanto, la pintura no chupa y eso a la mínima que
llueva, pues van a haber burbujas de pintura.
Por tanto, yo no dudo de sus comentarios, simplemente decirle que la moción
responde a la reivindicación de los vecinos. Es más, esta semana estuvimos
informando de que nosotros presentábamos esta moción y no se puede llegar a
imaginar la de gente que nos paraba y nos iba señalando, pues los “nyaps” como
dice el Sr. García, que hay alrededor de todo el mercado. Gracias.

Essent les 21.51 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap intervenció més, passaríem al grup de mocions de
Guanyem L'Hospitalet.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 37, 38, 39, 40 i 41;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 37.- PARA
SIMPLIFICAR
EL
MARCO
NORMATIVO
ESTABLECIMIENTOS CON TERRAZA EN LA VÍA PÚBLICA.

PARA

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 38.- PARA SOLICITAR LA ZONA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR
EN HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 4
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i amb 3 vots a favor dels representants del PP,
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Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 39.- PARA SOLICITAR AL AMB LA INSTALACION DE UNA PERGOLA
EN LA PARADA DE AUTOBUS 103843.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1
vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Tras realizarse hace casi un año las obras de ensanchamiento de la acera de la
parada de autobús de la línea LH1, código 103843, Pujós–Mistral, hoy día es
posible, a nuestro entender, instalar una pérgola.
Son muchos los vecinos que la demandan ante la no existencia de ningún edificio
frente a ella para poderse cobijar en caso de lluvia y ahora ya se ha superado la
amplitud del escaso metro y medio que tenía anteriormente y que impedía su
instalación.
Por esta razón, el Grupo Municipal del PP de L’Hospitalet propone al Pleno la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Solicitar al Área Metropolitana de Barcelona la instalación de una pérgola
en la parada de autobús situada en Pujós (Pl. Canalejas).
Segundo.- Trasladar este acuerdo al Área Metropolitana de Barcelona.

MOCIÓ 40.-

SOBRE LAS OBRAS DEL MERCADO DE SANTA EULALIA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Después de años de reivindicación de vecinos y comerciantes, en mayo del 2014
se anuncia el inicio de las obras para remodelar la pavimentación del entorno del
mercado de Santa Eulalia, unas obras que deberían haber estado acabadas antes
de la campaña de navidad de ese mismo año.
Las obras preveían la reforma del pavimento de la zona comercial, un nuevo
sistema de control de carga y descarga y también un nuevo sistema de acceso de
los vehículos de los vecinos residentes que evite el deterioro del nuevo pavimento.
Así, en Junta de Gobierno Local, del 6 de mayo de 2014, se acuerda la
adjudicación a favor de la empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURES SA las obras
de pavimentación del entorno del mercado de Santa Eulàlia, FASE 1: Calle Pareto
(O-3/2013) y FASE 2 (O-34/2013) por un importe de 748.382,06 euros (618.497,57
euros más 129.884.49 euros de IVA).
Finalmente, no acabaron en las fechas anunciadas sino en mayo del 2015 por
diversas incidencias en la ejecución de las obras y en los materiales utilizados.
No entendemos como el Equipo de Gobierno Municipal aprueba en Junta de
Gobierno Local del 15 del julio de 2015 la certificación final, por un importe total de
71.024,89 euros de las obras de pavimentación del entorno del mercado de Santa
Eulàlia, FASE 1: Calle Pareto (O-3/2013) y FASE 2 (O-34/2013) ante las siguientes
imágenes del resultado de las obras:
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Las imágenes muestran cuáles son los acabados y calidades que finalmente se han
certificado desde este Ayuntamiento sobre la pavimentación de entorno de Santa
Eulalia.
Tanto vecinos como los propios comerciantes del entorno se quejaron antes,
durante y después de las obras que no se ha conseguido minimizar los problemas
provocados por las lluvias y inundaciones del entorno han comportado que ahora
muchos comerciantes se queden aisladas en las primeras gotas de lluvia.
Hay zonas en las que no se ha cambiado el pavimento, simplemente se han
sustituido las baldosas rotas.
Dado que el Pliego de condiciones Administrativas particulares que rigen la
tramitación de la licitación i formalización del contrato para la ejecución de la
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contratación conjunta de las obras de pavimentación del entorno del marcado,
establece en la cláusula 24 el plazo de garantía es de un año.
Por todo ello, el Grupo Político del Partido Popular propone al pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet pida responsabilidades a la
empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURES SA por mala ejecución de las obras de
pavimentación del entorno del mercado de Santa Eulàlia.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet exija a la empresa ASSIGNIA
INFRAESTRUCTURES SA que solucione los problemas de seguridad y calidad que
presentan las obras que han costado casi 800.000 euros.
TERCERO.- Dar traslado al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet,
Regiduría de Santa Eulalia, comerciantes y a los propietarios de las paradas del
entorno del mercado de Santa Eulalia, Asociación de comerciantes de Santa
Eulalia, AAVV y entidades de Santa Eulalia.

MOCIÓ 41.- PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD Y LA TRANSPARENCIA
DE LAS SUBVENCIONES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE
L’HOSPITALET.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

GUANYEM L'HOSPITALET

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Guanyem L'Hospitalet, números 42 i 43, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Una sociedad se juzga por cómo trata a sus animales, no es sólo una cita de
Gandhi, es también una máxima que vemos establecida en sociedades europeas,
con valores cívicos y de convivencia elevados. Queremos un Hospitalet respetuoso
con sus vecinos, con todos, con los animales también. Un nuevo modelo de ciudad
empieza a configurarse por una necesidad de cambio, nuestra sociedad está
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luchando por establecer sistemas más justos, éticos y equitativos para sus familias
y su entorno.
Guanyem L’Hospitalet propone al ayuntamiento en Pleno enriquecer los valores
sociales que priman en nuestra ciudad, con la adopción de los siguientes acuerdos:
Declarar a L’Hospitalet municipio amigo de los animales y respetuoso con sus
derechos; que el ayuntamiento prohíba exhibiciones o atracciones con animales,
peleas u otras actividades que impliquen tortura, sufrimiento, crueldad, maltrato,
etc; realizar una revisión de la ordenanza municipal de tenencia de animales, antes
de que finalice este año; y no subvencionar a ninguna entidad que no respete el
derecho de los animales. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la segona, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Respecto a la moción pidiendo el estudio de municipalización del servicio de agua,
el derecho al agua potable y al saneamiento, es un derecho humano esencial para
el pleno disfrute de la vida, lo dijo la Asamblea General de la ONU el día 28 de julio
de 2010, no lo digo yo. El agua es uno de tantos derechos que, en presunta
defensa de la economía de libre mercado y de la eficiencia de nuestros recursos
económicos, se ha ido privatizando de manera sistemática y gradual en el paso del
tiempo. Hoy en día, más de un 50% de catalanes reciben agua en sus casas
gestionada de forma privada, y el resto, parte de capital de las sociedades que se la
sirven, también es de capital privado.
Por suerte, tanto los nuevos modelos económicos, como los grupos ecologistas,
han hecho ver al mundo que la privatización en según qué casos es un fracaso,
para un modelo de país o de ciudad que pretende ser justo y sostenible. Ya lo
decían las madres jachalleras en Argentina, el oro es de los ricos, pero el agua es
de todos. No podemos permitirnos que se haga negocio con un derecho humano
esencial, como es el agua potable, no podemos considerar digna a una ciudad que
no tiene el control sobre los derechos esenciales de sus ciudadanos. No podemos
considerar digno un gobierno que no puede adecuar las tarifas y los servicios a las
necesidades de sus ciudadanos o que permita cortarle el agua a un usuario.
Si hasta hoy lo hemos permitido es porque nos hemos creído un modelo
neoliberalista, que en muchos casos nos lleva a la ruina. Nos han vendido que por
el bien del libre mercado era recomendable privatizar ciertos sectores, es
totalmente falso, AGBAR es el claro ejemplo. Dónde está el libre mercado del agua
si el equipo de medición lo tengo que comprar a una filial de AGBAR, si toda la
tecnología contra fugas, la tecnología de presión, el control de infraestructura y
demás, lo tiene una empresa que es ya adjudicataria. ¿No favorecería el libre
mercado la municipalización del agua, donde cada uno pudiera comprar o alquilar
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un equipo de medición de agua de la marca que deseara, donde la tecnología la
pudiéramos comprar o contratar a varias empresas?
Ya lo dijo Machado, sólo los necios confunden valor y precio, así hemos llegado
donde estamos, en aras de la eficiencia económica de nuestros recursos, hemos
perdido la eficacia en el control de los derechos de la ciudadanía. Así permitimos
que en Cataluña 2,9 millones de personas tengan que comprar o alquilar
obligatoriamente un equipo de medición de MUSA, empresa del grupo AGBAR, que
factura aproximadamente 76,4 millones de euros al año. Así se permite que en el
área metropolitana de Barcelona, los ciudadanos tengan que pagar una factura de
agua con costes ilegítimos, haciendo frente a una factura donde el 44% son costes
directamente asociados al agua y el 56% restante se reparte entre fugas, pérdidas,
impuestos, créditos de La Caixa y beneficios de Acciona.¿Hasta cuándo vamos a
dejar que se vendan nuestros derechos? Lo siguiente qué será, la privatización del
sol, parece ciencia ficción, pero el gobierno español ya está intentando tapar
también el sol con un dedo.
Porque consideramos necesario recuperar el control democrático de un derecho
esencial como es el agua potable, pedimos que se realice un estudio sobre la
viabilidad de la municipalización del agua y aumentar las campañas de
sensibilización del consumo responsable, y desde aquí pedimos el apoyo del resto
de grupos políticos del Pleno. Gracias.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.
Essent les 21.55 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem les dues a favor i farem algunes consideracions en relació a la
segona.
Nosaltres com a CUP-Poble Actiu apostem per la gestió comunitària dels béns
comuns, tot i el que diuen els ideòlegs del mercat lliure, els serveis privatitzats
tenen un cost superior que els serveis públics prestats directament per
l’administració. Justament, a l’abastiment d’aigua potable, la pròpia Agència
Catalana de l’Aigua reconeix que les tarifes dels serveis d’abastiment d’aigües
privatitzats son un 25% més cares que les dels serveis d’abastiment prestats per
empreses públiques. I el Tribunal de Comptes espanyol, a l’Informe de fiscalització
del sector públic de l’exercici 2011, afegia que a més del sobrecost, en el cas de
l’aigua, hi havia un 30% més de pèrdues a la xarxa i un 15,5% menys d’inversió.
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Sota el “mantra” de l’eficiència, els processos de privatització han desenvolupat una
bateria de tècniques d’espoliació dels recursos públics, com per exemple: una doble
o triple imputació de costos, l’aplicació fraudulenta de l’equilibri econòmic-financer
del contracte, el blindatge dels beneficis, la usura a través del cànon concessional,
els costos il·legítims, etc. Aquells que diuen que és enormement complicat
municipalitzar o remunicipalitzar els servicis públics, estan buscant excuses per tal
de no apostar per una economia al servei de las persones.
Es fonamental, per tant, per dur a terme una bona proposta d’estudi, tenir complet
accés a tota la documentació contractual: plec de condicions administratives, plec
de condicions tècniques, memòria de l’oferta guanyadora, informe tècnic de
valoració de les ofertes, acta de la mesa de contractació, document de signatura del
contracte, etc, per començar a parlar-ne.
També creiem que per tal de garantir en tot moment la màxima transparència, és
necessari fer partícip no només als experts, sinó a la ciutadania en general.
Aquesta proposta és una oportunitat per obrir un procés participatiu que apoderi als
i les veïnes de L’Hospitalet. Aquest procés participatiu es pot obrir amb una primera
ronda de debats o tallers, on s’elabori la diagnosi de la situació i es faci un
plantejament inicial d’alternatives.
Com a mínim la diagnosi, l’han de poder fer tots els actors implicats: administració,
usuaris i treballadors i treballadores. Si el servei és de tots, llavors l’haurem de
decidir entre tots, des de la responsabilitat i també des del compromís.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte de la moció per declarar l'Hospitalet municipi amic dels animals i
respectuós amb els seus drets, votarem a favor.
I respecte de la 43, la moció per a l’aprovació d’un estudi sobre la municipalització
dels serveis de l’aigua a l'Hospitalet, també la votarem a favor. A Convergència en
aquest tema no som dogmàtics, no tenim una preferència per un abastiment públic
o privat de l’aigua, el que som és pragmàtics, allò que sigui més eficient per a la
ciutat i la seva gent. Per tant, votem a favor perquè el que demanem és estudiar-ho.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció sobre els animals, votarem a favor, no entenem que una
societat toleri i permeti el maltractament dels animals.
I respecte a l’aprovació de l’estudi sobre municipalització, també votarem a favor,
perquè entenem que és fer un estudi per disposar de totes les dades, per poder
valorar quina és la millor opció per gestionar els serveis d’aigua a l'Hospitalet.
Moltes gràcies.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros nos abstendremos en la moción número 42 y votaremos a favor de la 43,
y me explicaré.
Respecto a la moción del tema de los animales, nosotros interpretamos que es una
moción en positivo, evidentemente que no puede ser de otra manera, y
compartimos el fondo de la moción, aunque quizás, bajo nuestro punto de vista, se
debería haber planteado de otra manera, porque son muchos los temas que se
deberían tratar desde ámbitos diferentes. Por ejemplo, el prohibir el abandono de
los animales es una medida muy positiva, evidentemente, pero quizás sería más
efectivo plantearlo desde un ámbito autonómico, porque entonces podría dar a
entender que nosotros lo planteamos a nivel municipal, pero si alguien abandona un
perro en la Riera Blanca, pues entonces nosotros ya también nos desentendemos.
Entonces, pues quizás todo ello va un poquito más allá de lo que es meramente
territorial.
También hablan ustedes del tema de la donación de animales como premio, no
entendemos si hay casos en Hospitalet, pero tampoco no acabamos de entender.
Incluso podríamos estar de acuerdo en el fondo de muchas de las cosas que se
proponen en los puntos de acuerdo, pero hasta qué punto tiene sentido prohibir las
peleas de animales, si ahora mismo no se celebran. Y el artículo 29 de nuestra
ordenanza de civismo ya prohíbe expresamente el maltrato de los animales y su
abandono, o sea, hacer una ordenanza específica sobre esto, cuando ya tenemos
una ordenanza en la que en el artículo 29, de manera explícita, ya lo condena y lo
prohíbe, tampoco vemos más allá.
Como decía, además este ayuntamiento ya se ha pronunciado en este sentido con
la aprobación de mociones relativas al tema del maltrato de los animales o la
prohibición de exhibiciones del tema de los ponis o del tema del circo con animales
y demás. Como decía, la ordenanza actual ya prohíbe expresamente la utilización
de animales en espectáculos, filmaciones, actividades publicitarias, culturales o
religiosas, con lo cual, entendemos que la moción va en positivo. Claro y entonces
lo que nos viene a plantear un poco es también el tema de las subvenciones, con el
tema taurino, nosotros estamos a favor de todo el mundo taurino, consideramos
que es cultura, que forma parte de nuestra cultura y, por tanto, nosotros estamos a
favor en el sentido global de la moción, pero como vemos ahí la sombra de todo el
tema de los toros, pues no estamos de acuerdo, por tanto, nosotros nos vamos a
abstener en esta moción.
Y con el tema de la moción 43, sobre el tema de la municipalización de los servicios
del agua, votaremos a favor, como he dicho, al considerar que en la mayoría de los
ámbitos lo importante es quien presta el servicio, no quien lo presta, sino si lo
presta bien y es eficiente o no. En la moción de lo que se está hablando es de
hacer un estudio para ver si realmente es mejor remunicipalizar o no el servicio del
agua y, por tanto, entendemos que de la misma manera que se hacen estudios en
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este ayuntamiento que muchas veces son absurdos, pues entendemos que este
puede ser muy útil para la gestión municipal y, por tanto, votamos a favor.

Essent les 22.00 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
La moció 42, votarem a favor, ja sabem que ha hagut més mocions que s’han
aprovat en aquest Ple, però això aprofundeix més en el tema i nosaltres estem
totalment d’acord en la prohibició de cap tipus d’exhibició o d’atracció amb animals i
d’altres activitats que impliquin sofriment o patiment dels animals. Creiem que una
societat, com els nostres companys, que una societat que respecta als seus
animals és una societat molt més respectuosa amb tot.
Però també reiterem que, a banda de la revisió i actualització de les ordenances
municipals, nosaltres considerem que s’ha de treballar un pla integral en aquesta
ciutat, per a la convivència amb les mascotes, bé, amb els animals dintre de
l'Hospitalet, que abasti totes les vessants, n’hi ha molts temes de convivència amb
els animals que s’han de tocar i creiem que és una reflexió que s’ha de fer molt més
profunda i fer un pla integral que fomenti, garanteixi i conscienciï, per tal que tots els
ciutadans de l'Hospitalet respectin als animals. Creiem que s’ha d’anar més per la
vessant educativa, més que per la vessant de les sancions que és el que
actualment tenim a l’ordenança.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Respecte a la moció 43, votarem a favor, és una moció que ens agrada molt, hi ha
experiències molt positives en aquest sentit, municipis com El Prat o Montornès del
Vallès, que van recuperar per al municipi el control i la planificació d’un servei que
és bàsic per a la població, optimitzant els recursos econòmics que s’obtenen de les
tarifes i taxes que paguen els abonats. A Montornès també han establert una tarifa
social del 50% del preu per a famílies amb menys recursos. Si la gestió és a mans
públiques, amb un autèntic control democràtic, els beneficis es destinen
íntegrament a la ciutadania, en forma de reinversió i millora de les infraestructures i
assegurant el subministrament suficient a tota la població, per mantenir l’adequat
nivell de dignitat i qualitat de vida.
I aquí m’agradaria molt recordar el que va ser, durant 10 anys, la lluita de l’aigua,
que va encapçalar el moviment veïnal, perquè considerava que el aigua és un dret
bàsic per a les persones, que el rebut de l’aigua ha de ser adequat, o sigui, no pot
costar el que està costant, el que estava costant en aquell moment i el que ara
comença de nou, tan de bo els veïns i veïnes tornin a lluitar per un rebut de l’aigua
més just i per una municipalització de l’aigua, perquè és l’única manera de defensar
la dignitat de les persones.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En la 42 tendrá la palabra Rainaldo y la 43 la defenderé yo, en cualquier caso
tienes tú primero la palabra Rainaldo.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la moción número 42, para declarar a Hospitalet municipio amigo
de los animales y respetuoso con sus derechos, nosotros votaremos a favor. Tengo
que hacer un par de aclaraciones, que ya le dije en su día al grupo municipal que
presenta la moción, para que las aclarara y que las ajustara un poquito más a la
realidad y a la verdad, que yo creo que es la forma de si uno quiere mejorar las
mociones, la forma de hacerlo es esa, no esperar al Pleno, pero bueno, cada uno
hace lo que quiere.
En principio lo que tenemos que dejar claro es que esta declaración universal de los
derechos de los animales, que parece que ha aprobado la ONU y la UNESCO, no
la ha aprobado ni la ONU, ni la UNESCO, es una mera declaración de intenciones
que la aprobó la Liga Internacional de los derechos de los animales en 1977, en la
UNESCO, no por la UNESCO, por lo tanto, no tiene ninguna transcendencia
jurídica.
Con independencia de ello, hay otro elemento que no compartimos con la moción,
pero que no es sustancial, es decir, nosotros no compartimos la atribución de la
condición de sujeto de derecho a los animales, no lo compartimos, lo que no obsta
a que los animales, en tanto que seres vivos sensibles física y psíquicamente, han
de estar protegidos y se ha de evitar cualquier conducta tendente a provocar el
sufrimiento o el maltrato animal, y por eso aprobamos la moción sin ninguna
censura.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Señores de Guanyem, fíjense que ejercicio hemos hecho nosotros sin estar de
acuerdo exclusivamente con su moción, la hemos hablado, la hemos intentado
trabajar conjuntamente, para llegar a un acuerdo y poder aprobársela. Nosotros es
que vamos a pecho descubierto ¿me entienden señores de Guanyem? Vamos a
pecho descubierto y hacemos las cosas como creemos, como nos dicta el corazón
y sobretodo como creemos que son coherentes, no nos excusamos en cualquier
subterfugio para cargarnos una moción o quizás por no sé qué, pues mire usted,
pues no, la dejamos ahí, me abstengo, porque no son capaces incluso de votar en
contra. Y de verdad que nos sabe mal, porque creo que estamos en algunos casos
condenados a entendernos, sobretodo en materias de este tipo como las que
acabamos de dejar en la cuneta con su voto, entre otros, de abstención.
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Pero en cualquier caso ya le digo, nosotros vamos a pecho descubierto y así lo
hemos demostrado, le hemos dicho en lo que estábamos en desacuerdo, lo hemos
corregido y tal, que es lo que podía haber hecho usted. En cualquier caso,
seguramente hubiéramos llegado a acuerdos, porque cuando se dice, oiga, es que
ustedes evalúan el 50% o el tal o el cual, oiga, hablemos, usted lo ha leído, pues si
de verdad usted está a favor, porque parece que sí, pero que no, sino todo lo
contrario, al final deja usted tirado algo que en el fondo podía estar de acuerdo,
porque cree que no está bien explicado y tal. Oiga, pongámonos de acuerdo, no
hagamos esto, vayamos a pecho descubierto, eso es lo que le pido por favor.
En cualquier caso, con el agua también la vamos a aprobar, porque desde
Ciudadanos entendemos que el agua es un bien público esencial y no un bien de
carácter comercial. Ciudadanos es partidario de la democratización del agua y, por
lo tanto, de la gestión pública del agua, huyendo del capital especulativo, que sólo
busca maximizar beneficios olvidándose de los ciudadanos.
Más de 1,6 millones de europeos firmaron un documento reclamando la gestión
pública del agua, se trata de la primera iniciativa ciudadana europea, el instrumento
que los habitantes de los países de la Unión Europea tienen desde 2012, para
intervenir en la agenda política comunitaria. El Comisario hizo una mención explícita
a la presión ejercida por dicha iniciativa y dijo, es nuestro deber tener en cuenta las
preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos.
La privatización no es el paradigma desde el punto de vista de la eficacia de la
gestión del agua, la gestión pública del agua la avala las experiencias en los países
que de forma más eficiente, han gestionado el agua, Holanda, Francia, Alemania y
hay otros ejemplos. Los operadores del agua deben ser instituciones públicas,
honestas, responsables y eficientes, proveedoras de un servicio universal. Desde
Ciudadanos impulsaremos que las compañías proveedoras de agua del sector
público, puedan agruparse o unirse para mejorar la eficacia del servicio público
municipal,
Esta agrupación de empresas reportaría ventajas alejadas de intereses en los que
priman exclusivamente los objetivos económicos, pudiendo resaltar, por ejemplo,
relación no comercial, riego bajo para los ayuntamientos, transparencia y
responsabilidad, costes de transacción bajos, posibilidades de volver a invertir en el
sistema el 100% de los recursos económicos disponibles y permitiría el
mantenimiento del servicio y suministro de las familias con riesgo de exclusión
social.
En cualquier caso, vean ustedes cómo podíamos haber puesto subterfugios, porque
hay cosas que a lo mejor podíamos sacar y decir, pues bueno, nos vamos a
abstener, pero no, vamos a pecho descubierto y lo que pensamos que es bueno, si
entendemos que la otra parte que lo propone, pues hay algo en lo que no estamos
de acuerdo, intentamos hablar para ponernos de acuerdo y no cargarnos cosas que
en el fondo estaríamos de acuerdo. Sinceramente les recomiendo que la próxima
vez, si es que ustedes tienen alguna cosa que decirnos, nos la diga y a lo mejor
llegamos a acuerdos y no dejamos tirada una moción en la que a mí me consta,
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porque creo en su sensibilidad, que ustedes están de acuerdo en ayudar a los
emprendedores, estoy convencido.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
La moció número 42, de declarar el municipi de l'Hospitalet amic dels animals i
respectuós amb els seus drets, algunes coses s’han anat dient, a la moció, dins
dels seus acords, es parla en l’acord Tercer, que diu: “Fer una revisió i actualitzar
abans de la fi del 2015 l’ordenança municipal respecte a aquest tema.” Tenim
l’ordenança de convivència que és on es recull tota aquesta casuística, no hi ha una
ordenança explícitament o expressament o únicament amb el tema del maltracte o
no maltracte als animals, per tant, fer una revisió abans d’acabar l’any, de la nostra
ordenança, amb tot el que fa referència als animals, no hi haurà cap problema. Per
tant, votem favorablement en aquesta moció.
I després, respecte de la moció per a l’aprovació d’un estudi sobre la
municipalització dels serveis d’aigua de l'Hospitalet, plantegen dues coses, una és
realitzar aquest estudi i fixen com a data màxima per l’emissió d’aquest estudi l’1
d’abril de 2016. Mirin, jo dir-los que l’ajuntament, perdó, la ciutat de l'Hospitalet està
a l’Àrea Metropolitana, per la Llei de l’Àrea Metropolitana la distribució de l’aigua en
baixa, que se li diu, és competència, per Llei, de l’Àrea Metropolitana, el que vostès
plantegen és que es faci un estudi, nosaltres no tenim cap inconvenient en aquesta
moció de donar-li suport i enviar-la cap a l’Àrea Metropolitana, perquè siguin ells els
que facin l’estudi corresponent, ja que nosaltres, evidentment, no tenim aquest
servei, ni cap control, per dir-ho d’alguna manera, sobre aquest servei de
distribució, difícilment podríem fer un estudi acurat tenint en compte tot el que té a
veure amb la distribució, que com els hi deia, no depèn de nosaltres.
I, insisteixo, per Llei la distribució del conjunt de l’Àrea Metropolitana, el municipi
que no hi és, és el Prat, perquè prèviament a això ells tenien un servei municipal
propi d’aigües, ho tenien prèvia a la constitució de l’Àrea Metropolitana i de la
competència que jo els hi esmento, a tota la resta de municipis de l’àrea
metropolitana el servei el presta l’Àrea Metropolitana, en virtut d’una Llei. Per tant, si
els hi sembla, el que farien seria aprovar, votar a favorablement en aquesta moció,
del que ja no em responsabilitzo és dels terminis d’execució d’aquest estudi, però
donar trasllat a l’Àrea Metropolitana, perquè siguin ells els que realitzin l’estudi
d’aquesta municipalització.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Únicament comentar-li a la Sra. Esplugas, que si ho plantegem dins de l’àmbit
municipal és perquè és on precisament tenim repercussió, plantejar-ho en l’àmbit
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autonòmic o en l’àmbit estatal, doncs seria una gran proesa, però creiem que aquí
no tenim aquesta predisposició.
Referent a l’ordenança, demanem la revisió perquè hi ha certes contradiccions,
conforme han anat evolucionant totes les ordenances municipals i tot el codi jurídic
en referència al tema dels animals, s’han anat fent uns “cortas y pegas”, no només
a Hospitalet, sinó que ve ja del govern espanyol i de la pròpia Generalitat, i llavors
hi ha certes contradiccions que, bé, donen peu a dubtes i s’haurien d’aclarir i ser
específica i clara. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bueno, respecto a lo que comentaba el Sr. García, pero por alusiones, porque
bueno, vemos que estamos de acuerdo en el tema del agua, nosotros cuando
venimos aquí, no venimos a cargarnos mociones, nosotros tenemos un encargo
democrático, nos votaron casi 7.000 personas, para que viniéramos aquí a decir lo
que…, además funcionamos de forma asamblearia, lo decidimos entre todos, pues
a venir aquí y a votar lo que la asamblea decidía, nosotros nos sentamos a discutir
los puntos, hay gente que está a favor de una cosas, hay gente que está en contra
de otras, y cuando hay un debate al final basado en números, pues al final llegamos
todos a la misma conclusión, que decir, bueno, pues nos abstenemos y no nos
cargamos ninguna moción, porque yo he leído un artículo donde Ciudadanos dice
que gracias a su abstención se han aprobado mociones, y en cambio cuando yo me
abstengo, vengo aquí a cargarme mociones. Yo, la verdad es que no lo entiendo, o
sea, no entiendo esa diferencia de criterio de uno hacia otros, para mí la abstención
vale lo mismo la de Ciudadanos, que la Guanyem, que la de cualquier otro grupo
municipal que haya aquí.
Respecto a los comentarios sobre el Área Metropolitana, pues bueno, me parece
bien, a mi me parece que el Área Metropolitana con AGBAR tiene algún tema
pendiente de juicios a nivel europeo y demás, supongo que cuando hagan aclarar lo
suyo, podemos empezar con lo nuestro.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, a ver, yo creo que usted no me ha entendido lo que le he dicho, seguramente,
porque lo que yo le he dicho es que nosotros queremos ir a pecho descubierto y
cuando tenemos algunas dudas, si en el fondo, como usted dice, está de acuerdo,
la discutimos antes de llevarla al Pleno para intentar llegar a acuerdos. Eso es lo
que le he dicho, no venga usted aquí que si me han votado tantos, que si yo tengo,
que si asamblea, a mi eso me trae sin cuidado, o sea, lo que le estoy diciendo es lo
que le he dicho, no lo que usted interpreta.
Yo le digo que si al final usted, como parece ser, por lo que dice, por lo que
verbaliza, está de acuerdo, pues oiga, si usted dice, es que a lo mejor si usted me
lo plantea en vez del 50, el 40, o con esto y tal y cual, pues igual podía haber
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votado favorablemente. Lo que pasa es que a mí, mire, le iba a decir otra, de estas
que se ponen en Twitter, entre bomberos no nos podemos pisar las mangueras, ya
sabemos de qué vamos aquí, ya sabemos de qué vamos, y ahora ustedes, los de la
pistola, porque ahora utilizan el teléfono como el revólver antes, saquen ustedes la
pistola, pam, pam, ahora vas y lo cascas ¿no? y lo pones en Twitter y tal, en clave
de humor dicho todo esto.
Sinceramente, usted no me ha entendido lo que yo le he querido decir, quería decir
que si estamos de acuerdo, a ver para que no lo hablamos antes y podemos llegar
a acuerdos, porque me da la sensación de que usted en el fondo está con ganas de
ayudar también a los emprendedores, a lo mejor yo, pues no sé, quíteme usted de
ahí esas pajas, podemos llegar a un acuerdo. Es lo que yo le decía, o sea, que no
me ha entendido, y no me hable usted de que le han votado tantos y cuantos,
porque eso ya lo sabemos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja està? Hem finalitzat les mocions, hi havia l’apartat de Convergència i
Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 42 i 43; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 42.- MOCIÓ PER DECLARAR L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
MUNICIPI AMIC DELS ANIMALS I RESPECTUÓS AMB ELS SEUS DRETS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Guanyem L’Hospitalet afronta la preocupació de milers d’hospitalencs pel benestar
dels animals, per això un dels seus objectius és promoure la protecció d'aquests,
impulsant l'elaboració de normatives que recullin els principis del seu respecte i la
seva defensa com ja figuren en tractats i convenis d'altres països.
“Cap animal serà sotmès a maltractaments ni a actes cruels”, tal i com vetlla la
Declaració Universal dels Drets dels Animals aprovada a l’ONU i a la UNESCO.
Atès que el Codi Penal ja regula el maltractament a animals en els articles 337, 631
i 632.2. que inclouen penes de tres mesos a un any de presó i inhabilitació especial
d’un a tres anys per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb
els animals.
Vist que alguns exemples de maltractaments tipificats com a delicte son:
− Els maltractaments o agressions físiques a animals o pràctiques que els

provoquin sofriments o danys injustificats.
− L’abandonament d’animals.
− El manteniment d’animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

higiènic-sanitari o de benestar.
Si han d’estar a l’exterior, han de tenir un habitacle que sigui impermeable i que
estigui protegit convenientment de les inclemències del temps.
La pràctica de mutilacions, excepte les controlades per veterinaris en cas de
necessitat.
No facilitar-los l’alimentació necessària per al seu normal desenvolupament o
deixar-los morir de gana.
La donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.
La venda o donació a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració
La venda a menors de 14 anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui tenen
la pàtria potestat o custòdia.
La venda ambulant d’animals de companyia.
La venda ambulant d’altres tipus d’animals fora dels mercats i fires legalitzades
L’ús d’animals en espectacles, lluites i altres activitats si aquestes poden
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals,
o bé si pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.
Les lluites de gossos o galls de baralla, el tir al colom i altres pràctiques
assimilables.

Vist que el Codi Civil Català, en el seu art. 511.1, ja estableix que “els animals no és
considerin coses…”
Per tot l'anteriorment exposat, Guanyem L’Hospitalet proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Que L’Hospitalet del Llobregat es declari Municipi Amic del Animals I
Respectuós amb els seus Drets.
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SEGON.- Que l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat prohibeixi exhibicions o
atraccions amb animals, baralles, festes i altres activitats que impliquin tortura,
sofriment, crueltat o maltractament, així com tractaments antinaturals per als
animals.
TERCER.- Fer una revisió i actualitzar abans de la fi del 2015 l’ordenança municipal
respecte a aquest tema.
QUART.- No subvencionar cap entitat que no respecti els drets dels animals.

MOCIÓ 43.- PARA LA APROBACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA
MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Una de las fases del ciclo integral del agua es el abastecimiento domiciliario de
agua potable. El ciclo integral comprende en su totalidad: la captación, depuración y
distribución del agua, además de la recogida y tratamiento de aguas residuales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 64/292 del 28 de
julio de 2010, reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida.
Durante la década de los 80 y principios de los 90 la tendencia de las
administraciones públicas europeas fue la privatización de los servicios, ya que las
privatizaciones fueron una de las herramientas más potentes del neoliberalismo de
la época, desplazando la actividad pública por considerarla un lastre para la
economía por su ineficacia. Tendencia que se vio reforzada desde 1993 por
diferentes Directivas de la UE y decisiones del Tribunal de Justicia Europeo que
aumentaron la presión a las autoridades públicas para que licitaran diversos
servicios.
Afortunadamente esta tendencia vira en sentido contrario, y desde hace años
municipios y regiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia o Hungría han
iniciado debates sobre la municipalización de servicios básicos como el agua, la
recogida de basura, la limpieza viaria o los transportes.
- Francia - París (2010): En Francia, ha tenido lugar una remunicipalización de los
servicios del agua, encabezada por la decisión en 2010 del ayuntamiento de
París de sustituir las compañías privadas por un servicio municipal del agua. La
ciudad ahorró en torno a 35 millones el primer año y se consiguió reducir la tarifa
un 8%. Algunos contratos de alquiler privados están expirando, y más de 40
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ciudades, entre ellas ciudades importantes como Burdeos o Brest, están
siguiendo el ejemplo de París y han decidido remunicipalizar este servicio.
- Hungría: municipalización del agua en Pecs y Budapest.
- España: tendencia en algunos municipios con déficit presupuestario y
finalización de contratos. En otros casos en clara apuesta por proteger bienes
comunes de la ciudadanía: Compostela, Ferrol, Ermua, Arenys de Munt,
Montornés del Vallés, León o el Puerto de Santa María entre otros apuestan por
la municipalización del agua.
El estudio que en esta moción se plantea es un primer paso que nos permita
evaluar la posibilidad de recuperar para la ciudadanía de L’Hospitalet el control
democrático sobre un derecho como el agua. Un bien común que es vida y
contribuye a la productividad económica, al bienestar social y la construcción de un
modelo definido e identitario de ciudad, donde las empresas no puedan cortar el
suministro a aquellas personas y familias que no puedan hacer frente a las deudas
contraídas.
Dado que el agua es un bien básico que no debe ser susceptible a la especulación
ni a la obtención de beneficios: la municipalización del agua es una apuesta de
futuro para garantizar que esto nunca pasará en Hospitalet. La gestión de los
derechos de los ciudadanos debe estar en manos públicas. El agua es un tesoro
para todos.
Este estudio debe abrir un debate transparente sobre: el análisis de la estructura y
costes, repercusión de las inversiones públicas y privadas, tratamiento de las
subvenciones, del modelo tarifario (estructura y progresividad en el consumo) y la
contaminación. Así como configurar el valor de los activos, su reposición,
renovación, mantenimiento que aseguren los niveles de calidad exigidos, además
de garantizar el suministro y el retorno al medioambiente en condiciones
adecuadas.
Dado que los servicios públicos deben satisfacer las necesidades y expectativas de
los ciudadanos, la gestión debe atender criterios sociales, de eficacia y de eficiencia
(ISO 9.001, ISO 14.001 e ISO 50.001).
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Guanyem L’Hospitalet
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos.
PRIMERO.- La realización de un estudio sobre la viabilidad de la municipalización
del agua en L’Hospitalet.
SEGUNDO.- Fijar como fecha máxima para la emisión de este estudio el 1 de abril
de 2016.
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TERCERO.- Comunicar en futuras ediciones y a través de los medios de
comunicación oficiales, la celebración del día 22 de Marzo como Día Mundial del
Agua propuesto por la Asamblea General de la Naciones Unidas.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, número 44, es produeixen les intervencions següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció 44, aquesta moció la deixarem sobre la taula per reformular-la
pel proper Ple.

SRA. ALCALDESSA
Perfecte.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 44; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 44.- MOCIÓ PER LA CORRECTA GESTIÓ DEL POLIESPORTIU
SERGIO MANZANO
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

SRA. ALCALDESSA
Ara quedava pendent la número 23, s’havia demanat si era possible que abans de
finalitzar el Ple, des de la Secretaria, i he vist que també per part de la Intervenció,
han estat revisant la moció número 23, no sé si ens poden dir si és correcta, si hi ha
alguna qüestió.

SRA. SECRETÀRIA
Hem estat repassant juntament amb la Intervenció el text que ens ha proposat el Sr.
Monrós, i anem a fer una mica l’assessorament, l’estudi que hem pogut fer en
aquests moments i amb el que teníem a mà, d’acord? Aniré llegint, si els hi sembla,
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els paràgrafs tal i com estan redactats i la proposta, nosaltres només hem entrat al
redactat de la moció, no s’ha analitzat res més del que diu o vulgui dir la moció.
El primer punt de la part dispositiva diu: “Instar a la Junta de Govern Local a
constituir, de conformitat amb l’establert en els articles 9 i 10 del Reglament dels
Mitjans de Comunicació, el Consell Consultiu i Assessor en el termini màxim de dos
mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció.” Entenem que, tal i com està
redactat, no implica vulneració de l’ordenament jurídic, sí que els hi faríem
advertiment que aquests dos mesos és un termini molt just, perquè entre els
membres del Consell Consultiu i Assessor hi ha deu membres del Consell de Ciutat.
El Consell de Ciutat s’està constituint en aquests moments, vostès han rebut la
proposta perquè diguin quins són els representants dels grups. Llavors, jo només
que tinguin en compte que aquests dos mesos potser són justos, una cosa és que
s’insti a què es faci per la Junta, però que potser no arriba en dos mesos a estar
constituït.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Una proposta alternativa de temps?

SRA. SECRETÀRIA
Bé, si voleu posar tres mesos.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Van comentar de fer dos mesos des del nomenament del Consell de ciutat.

SRA. ALCALDESSA
En tot cas, continuï, aquest seria un punt.

SRA. SECRETÀRIA
L’apartat Segon té una part que entenem que està ajustada a l’ordenament jurídic,
que és la primera: “Procedir a concloure el procés de nomenament del Director/a
dels mitjans de comunicació municipals.../...” i entenem que és la segona part la que
no està adequada, la que diu: “.../... o si s’escau procedir a una nova convocatòria
en el termini màxim de 30 dies una vegada constituït el Consell Consultiu i
Assessor.”, perquè de conformitat amb el que diuen els articles 17 i 24 del
Reglament, primer es fa la selecció de les persones que siguin proposades a fer o
que guanyin aquesta selecció per ser Director dels mitjans, i després es fa el
procediment de nomenament, l’Alcaldia eleva a la Junta de Portaveus la proposta
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de la persona que ha guanyat el procés selectiu, la Junta de Portaveus fa el seu
informe, es remet aquest informe al Consell Consultiu i Assessor, que té un termini
de 30 dies per elaborar el seu informe, i això es porta al Ple i el Ple ha d’aprovar o
no, amb una majoria de dos terços aquesta persona que és la que s’ha proposat. Si
no s’aconsegueix aquesta majoria, s’ha d’anar al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya que emeti el seu informe que és preceptiu i vinculant. Llavors, aquesta
part entenem que no pot ser, o sigui, és d’impossible compliment, perquè no és
aquest el procediment que marca el Reglament. La proposta que fem és que el
redactat sigui el següent: “Procedir a concloure el procés de nomenament del
Director/a dels mitjans de comunicació municipals, en el termini més breu possible
des de la constitució del Consell Consultiu i Assessor.
Pel que fa a l’apartat Tercer: “Instar a l’alcaldia a que procedeixi a iniciar els tràmits
per a la constitució del Consell Executiu i de Programació.” Entenem que no implica
vulneració de l’ordenament jurídic, està redactat de conformitat amb el Reglament
del s mitjans.
L’apartat Quart: “Instar a que en el marc del Contracte Programa que haurà
d’aprovar aquest Ple, s’inclogui la reobertura de Ràdio l'Hospitalet i dotar-la de totes
les eines i recursos suficients perquè sigui un referent en la informació de les
temàtiques d’àmbit local.” Ratificar-me en el contingut de l’informe en el sentit que
l’establiment d’un servei és un procediment que estableix el ROAS i que s’ha de
seguir per poder establir un servei. La menció que es fa al Contracte Programa, el
Contracte Programa no és competent per establir un servei, de conformitat amb el
que s’estableix a l’article 8 del Reglament, a més a més, s’ha de tenir en compte el
que diu la LRSAL en el tema de la gestió dels serveis públics, s’ha d’estudiar quin
sistema es fa servir, si és una gestió directa, si és una gestió indirecta, si això afecta
a l’estabilitat pressupostària, econòmico-pressupostària, de l’ajuntament. Llavors, el
text que es proposava, juntament amb la Intervenció, i si necessiten alguna
explicació més, la Interventora ara ho farà, és: “Instar a la confecció dels estudis
sobre el procediment de gestió adequat i sobre el seu impacte econòmic, conduents
a la reobertura de Ràdio l’Hospitalet, per dotar-la de totes les eines i recursos
suficients, perquè sigui un referent en la informació de les temàtiques d’àmbit local.”
El punt Cinquè: “Demanar al Consell Executiu i de Programació, una vegada
constituït, que realitzi canvis immediats en els continguts del Diari de l’Hospitalet,
perquè es converteixi en un mitjà ajustat als objectius i principis que recull el
Reglament i no respongui a un altre tipus de publicació destinada a difondre serveis
públics i actuacions del govern municipal.” Veiem que no implica vulneració de
l’ordenament jurídic.
El punt Sisè: “Instar a La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A perquè
garanteixi que la Sra. A.E no exerceixi les funcions de direcció dels mitjans de
comunicació municipals de l’Hospitalet i que procedeixi a realitzar les correccions
oportunes en la web d’aquesta entitat, perquè la Sra. A.E aparegui amb el càrrec
pel qual va ser contractada.” Em ratifico en el contingut de l’informe, és personal
adscrit a La Farga, és el Consell d’Administració de La Farga qui té les
competències per designar o no al personal, desconec les condicions dels seu
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contracte laboral, ni les implicacions que això podria tenir per La Farga i es proposa
un redactat alternatiu que seria: “Proposar al Consell d’Administració de La Farga
que s’estudiï la viabilitat de modificar les funcions assignades a la Sra. A.E.”
El Setè: “Proposar que s’inclogui, en el marc del Contracte Programa que haurà
d’aprovar aquest ple, l’estudi de fórmules que garanteixin l’accés de les entitats i
col·lectius de la ciutat als mitjans locals a través de: la formació específica en
producció i realització audiovisual; la cessió d'espais informatius autogestionats i
participació en consells assessors vinculants, amb capacitat de decisió en la gestió
dels mitjans locals.” S’entén que no implica vulneració de l’ordenament, únicament
que el Contracte Programa, tal i com diu el Reglament, és l’encarregat de permetre i
garantir la comprovació de l’ús adequat de les aportacions dels recursos públics, i
en canvi l’article 20 del Reglament diu que és competència del Consell Executiu i de
programació, impulsar la participació ciutadana a través de la participació del teixit
associatiu i social, així com també la ciutadania en general a tots els mitjans de
comunicació. Es proposa que es tregui la menció a Contracte Programa i que es
proposi al Consell Executiu de Programació que faci aquest estudi per estudiar les
fórmules.
Això s’informa, llevat superior criteri.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo crec que, en fi, no sé, jo no tinc paraules per a la situació, és la primera
vegada en la democràcia que passa això, també us ho dic, que estiguem amb una
moció..., sí, jo crec que això s’ha de replantejar a nivell de Junta de Portaveus, de
quina forma es presenten les mocions, amb quin ordre, amb quins estudis i si és el
Ple l’òrgan on entrar en aquesta situació. Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Una pregunta, volia saber si aquest informe és vinculant o no és vinculant.

SRA. SECRETÀRIA
Els informes no són vinculants, a no ser que així ho digui una Llei en concret, els
informes no són vinculants. Però llavors he de fer advertiment de la responsabilitat
que implica votar a favor d’un acord que en principi està viciat d’una possible
il·legalitat.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, Sr. Monrós, vostè com ha estat el que ha proposat la moció, la signen tots
els grups, han de decidir quina moció se sotmet a votació, perquè ens entenguem,
perquè és que jo en aquest moments ja no sóc capaç de...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La pregunta és si tots els companys esteu d’acord amb la proposta de redactat
alternatiu, perquè si no llavors...

SRA. ALCALDESSA
La inicial, la segona, la tercera.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Yo creo que podríamos estar de acuerdo con todos, menos con el que se refiere a
la coordinadora, porque La Farga, si no recuerdo mal, el Pleno es la Asamblea
General de La Farga, me parece recordar, por lo tanto, podemos instar sí o sí al
Consejo de Administración o a quien sea, sólo faltaba.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo creo que ya la discusión…, Sr. Monrós, necesitamos tener claro qué
estamos sometiendo a votación.

SRA. SECRETÀRIA
Sólo un matiz jurídico también, entonces el Pleno tendría que constituirse en Junta
General de La Farga, porque ahora mismo no lo está, ahora está como Pleno, no
como Junta General de La Farga.

SRA. ALCALDESSA
Miren, en fin, creo que de momento la Presidenta de este Pleno soy yo, yo daré la
palabra y ruego que quien quiera intervenir, que la pida, porque esto ya me parece,
en fin, antes estábamos diciéndole al público que esto no era una asamblea, pero
es que yo no sé la imagen que estamos dando en estos momentos a los vecinos
que aguantan aquí y a los que nos están siguiendo, si nos sigue alguien, al otro
lado de las cámaras.
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A ver, hay una…, entiendo que hay una moción que se ha…, en fin, yo tengo aquí
una moción, que es la que ha entregado el Sr. Monrós a las seis y media de la
tarde, que se ha sometido a consideración jurídica, la Sra. Secretaria del Pleno
acaba de decir una serie de cuestiones, que yo sinceramente ya no he recogido,
ustedes tienen todo el derecho a mantener la moción como la tenían, a cambiarla o
a hacer lo que consideren oportuno. Está todo el Pleno, estamos todos, todo el
mundo ha escuchado los advertimientos jurídicos, a ver, somos todos conscientes
de lo que hacemos y, por tanto, pueden tomar ustedes la decisión que consideren y
en función de lo que ustedes sometan a consideración del Pleno, también el grupo
socialista, pues decidirá su voto.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Val, doncs dit això, respecte a totes les modificacions que s’han dit les recollim,
excepte el punt Sisè, que el mantenim com nosaltres l’hem proposat. Respecte a
les modificacions que ha hagut en el punt, em sembla que era l’1, dos mesos a
partir de la constitució del Consell de Ciutat, en comptes de l’aprovació, de la
constitució, en comptes de dos mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció, a
partir de la constitució del Consell de Ciutat, i amb això ja donem. Quant a la
segona també, a la quarta també, la cinquena també, la setena també, i la sisena la
mantenim com l’última que us hem presentat per escrit.

SRA. SECRETÀRIA
¿La Alcaldesa ha podido tomar nota?

SRA. ALCALDESSA
No.

SRA. SECRETÀRIA
¿Lo repito?

SRA. ALCALDESSA
No, no, no hace falta, que quede constancia en el Acta, redacten la moción como
los grupos consideren y tenemos que posicionarnos como grupo socialista.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Suposo que ningú esperarà una intervenció llarga i
entenedora sobre la moció, perquè crec que, en fi, no vull qualificar el procés, és
igual. Des del grup municipal socialista, només dir que votarem en contra de la
moció i paral·lelament mostrar tot el nostre suport, respecte i no sé què més, als
treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació local.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no, no, a veure, la intervenció s’ha produït..., vamos a ver, todos los grupos
políticos habéis dado explicación de vuestra posición respecto a esta moción,
faltaba decir por parte del grupo socialista cual era la posición, se ha votado en
contra de esta moción, quedan recogidas, en fin, las intervenciones por parte de la
Secretaria, de los advertimientos y de las modificaciones, que si somos capaces de
reconstruir, mañana espero que podamos tener todos los grupos políticos y saber lo
que hemos aprobado.

PRECS I PREGUNTES

Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 9
d’octubre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm.44216, de 9 d’octubre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de octubre de 2015.
A raíz de la noticia publicada en la prensa digital en la que se afirma que “un asesor
socialista de L’Hospitalet es parte pagadora y cobradora de subvenciones
municipales”, a esta Portavoz le interesa saber:
1. ¿Desde cuándo el Ayuntamiento de L’Hospitalet subvenciona a la FECAC?
¿Qué subvenciones ha otorgado el Ayuntamiento de L’Hospitalet a la FECAC?
¿Con qué criterios se han otorgado esas subvenciones?
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2. ¿Este Ayuntamiento ha subvencionado a la FECAC después de hacerse público
que está siendo investigada por presuntas irregularidades en su sistema de
financiación?
3. ¿Con qué criterio se subvenciona a la FECAC en la organización de una Feria
que está fuera de la ciudad de l’Hospitalet, en la que no existe ninguna
representación Institucional de la ciudad en la misma?
4. ¿Qué cargos y funciones específicas desempeñó Daniel Salinero desde su
incorporación en el Área de Cultura hasta su nueva responsabilidad en el Área
de Deportes?
5. En la misma noticia, Daniel Salinero afirma que él “sólo [se] dedicaba a verificar
que todo estuviese montado correctamente, que las sillas y las mesas
estuvieran bien y que el televisor funcionase” en la organización de la Feria de
Abril. ¿Qué retribución tenía en el momento de ejercer estas funciones?
6. ¿El gobierno socialista ha tomado alguna medida ante la imputación de Daniel
Salinero?
7. ¿Qué subvenciones ha otorgado el Ayuntamiento de L’Hospitalet a la
Hermandad Rociera Pastora Almonteña desde 2005? ¿Con qué criterios?
8. En su nueva condición de Asesor Técnico de Deportes en el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, tiene alguna función relacionada con la decisión y designación de
subvenciones?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel regidor
d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, i del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Drets Socials, Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 44216 i data 9 d’octubre de 2015, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 d’octubre de 2015, en la que
sol·licitaven informació respecte a una notícia publicada a un diari digital, ens plau
informar-li que:
Consultada la Secció de Gestió Econòmica i Administració de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals no consta que la Federación de Entidades de Cultura Andaluza en
Cataluña (FECAC) hagi rebut una subvenció per part d’aquest Ajuntament.
Durant el mandat 2011-2015 el Sr. Daniel Salinero és personal eventual
d'assessorament especial de l’àrea de Cultura i recentment ha estat nomenat
personal eventual d'assessorament especial de l’àrea d’Esports. Les funcions del
referit lloc de treball i la retribució queden limitades als decrets a continuació
especificats:
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•
En el Ple de 27-6-2011 acord Nº 829, s’acorda la determinació del nombre,
característiques i retribucions dels llocs de treball del personal eventual.
•
En el Ple 26-7-2011 acord Nº 831, es dona per assabentat del Decret de
l’alcaldia 4561 del 27 de juny de 2011 del nomenament del personal eventual.
•
En el Ple de 19-6-2015 acord Nº 107, s’acorda la determinació del nombre,
característiques i retribucions dels llocs de treball del personal eventual.
•
En el Ple de 2-7-2015 acord Nº 498.- Donar compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia núm. 5534/2015, de 19 de juny, relatiu al nomenament de diferent
personal eventual.
En resposta a la pregunta sobre la subvenció a l’entitat Hermandad Rociera Pastora
Almonteña dir que la mateixa compleix amb els fonaments de col•laboració de
l’Ajuntament amb les entitats i amb els criteris que es publiquen a les bases de les
subvencions.
Atenent aquests criteris, l’entitat Hermandad Rociera Pastora Almonteña ha rebut
les següents subvencions des de l’any 2005:
2005: 4.500, 2006: 5.400, 2007: 3.000, 2008: 3.400, 2009: 3.300, 2010: 3.500,
2011: 12.665, 2012: 3.000, 2013: 3.000, 2014: 6.000, 2015: 6.000 euros.
Les subvencions de l'any 2015 ja han estat estan aprovades i actualment s’estan
fent els tràmits de pagament.
En relació a la pregunta 8, adjuntem resposta facilitada per l’Àrea d’Esports.
Cordialment,”
“Señor/a,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 44.216 de fecha 9 de octubre, i según lo que dispone
el artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrarà el próximo día 27 de octubre de 2015, en lo que
compete al Área de Benestar i Drets Socials, damos respuesta en relación al punto
8. “En su nueva condición de Asesor Técnico de Deportes en el Ayuntamiento de
l’Hospitalet, tiene alguna función relacionada con la decisión y designación de
subvenciones?”
Respuesta:
No.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.
Atentamente,”
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Per part dels regidors del Grup Polític Guanyem L’Hospitalet, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 7
d’octubre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 43755, de 7 d’octubre de 2015.
“Cristina Santón Ramiro, regidora del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 27 d’octubre de 2015.
PREC:
Proposem al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la instal·lació d’un
aparcament per a bicicletes proper a l’accés a la Biblioteca de Bellvitge.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra.
Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 43755 i de data 7/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 27/10/2015 en relació a: “Proposem al govern de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la instal•lació d’un aparcament per a
bicicletes proper a l’accés a la Biblioteca de Bellvitge.
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 43759, de 7 d’octubre de 2015.
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“Cristina Santón Ramiro, regidora del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 27 d’octubre de 2015.
PREC:
Proposem al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la instal·lació de
fonts d’aigua de subministrament continu pels treballadors i treballadores de la seu
d’aquest Ajuntament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43759 i data 7 d’octubre de 2015 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 d’octubre de 2015, en relació a:
“Proposem al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la instal•lació de
fonts d’aigua de subministrament continu pels treballadors i treballadores de la seu
d’aquest Ajuntament. “
En relació al prec formulat, us informem que el mateix es troba inclòs en l’ordre del
dia de la propera sessió del Comitè de Seguretat i Salut, tal i com estableix l’article
4 i en concret en el 4.5 del Conveni Col•lectiu 2014-201 d’aquest Ajuntament.
Cordialment,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 20
d’octubre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
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1.- RGE núm.45396, de 20 d’octubre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-10-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al parc de la Serp hi ha unes porteries de ferro que no reuneixen els
criteris mínims de seguretat donat que les cantonades acaben en punta.
Vist que recentment un dels nens que jugava al parc, va caure, es va donar al cap
amb la cantonada d’aquesta porteria i es va fer una important ferida (va necessitar
punts de sutura).
Atès que les característiques d’aquestes porteries fan predir que aquest no serà un
cas aïllat.
Donat que entenem que tots els elements, sense excepció, que hi ha en un parc
infantil han de complir els màxims criteris de seguretat tot pensant en el benestar
dels nens que hi juguen.
PREGUNTA
-

Quan es pensen retirar les porteries de ferro del parc de la Serp?

Quan seran substituïdes per unes altres porteries que reuneixin els criteris
de seguretat?
Per quin motiu es va procedir a instal·lar aquestes porteries que, d’una
manera evident, resulten un perill pels infants?
Es pensa procedir a comprovar que la resta d’elements d’aquest parc, així
com la resta de parcs de la ciutat, són elements segurs pels infants?
Demanem la retirada amb urgència d’aquestes porteries i que siguin
substituïdes amb immediatesa per unes altres que reuneixen els criteris de
seguretat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 45396 i data 20 d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55
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Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27 d’octubre de 2015, en relació a les porteries del Parc
de la Serp, us comunico el següent:
Les porteries del Parc de la Serp a les quals fan referència van ser retirades per la
seva revisió tècnica abans que tinguessin constància del seu escrit, segons el que
vam acordar amb veïns de la zona i amb l’associació de veïns dies abans.
L’Ajuntament, un grup de veïns i veïnes del barri i l’Associació de Veïns hem
mantingut diverses reunions per tal de consensuar les obres i acordar els elements
de mobiliari urbà a instal·lar al llarg de tot el procés de re urbanització de la zona.
Fruit d’aquest treball es va arribar a l’acord d’instal•lar porteries i cistelles de
basquet pels infants i joves del barri. En tot moment es va entendre que les
mateixes no eren per desenvolupar partits d’aquets esports de manera reglada,
únicament lúdica. Així es pretenia generar zona d’esbarjo i joc de pilota que
completés la resta de jocs.
A l’hora de triar aquestes porteries ens vam decantar, com a tots els parcs i espais
públics de la ciutat dedicats a zones de joc, per elements que respectessin
rigorosament la normativa de seguretat establerta. És a dir: “UNE EN 15312/2007 +
A1:2011 EQUIPAMIENTOS DE ACCESO LIBRE (PISTAS MULTIJUEGOS)
Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos incluyendo seguridad y métodos de
ensayo”.
Adjuntem a aquest escrit una còpia dels certificats de seguretat de les porteries
sobre el compliment de l’esmentada normativa.
S’han retornat a l’empresa les porteries amb els nostres suggeriments per millorar
la seva estructura. Cas que siguin acceptades i passin la corresponent homologació
seran novament instal·lades.
Atentament,”

2.- RGE núm. 45429, de 20 d’octubre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 27-10-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que recentment s’ha canviat el sentit de la marxa del carrer de Casa Nova.
Vist que fruit d’aquest canvi de sentit de la marxa els cotxes que volen accedir a
aquest carrer han de girar pel carrer de Barcelona sentit rambla de Just Oliveras.
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Donat que el pas de vianants que existeix just en aquesta intersecció és molt
transitat.
Atès que els vianants no estan acostumats a que els cotxes vinguin en sentit
contrari del que fins ara era habitual.
Donat que, a més, aquest pas de vianants està mig esborrat i disposa de poca
senyalització.
Atès que els cotxes que giren des del carrer Barcelona ho fan tenint poca visibilitat
del carrer i es troben, de cop, amb el pas de vianants.
PREGUNTA
Quins són els motius pels quals s’ha procedit a fer el canvi de sentit de la
marxa al carrer de Casa Nova i, en conseqüència, del trosset de la rambla de Just
Oliveras comprès entre el carrer de Barcelona i aquest carrer?
Es pensa millorar la senyalització del pas de vianants per tal d’evitar
accidents?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 45429 i de data 20/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 27/10/2015 en relació a: “Atès que recentment s’ha canviat
el sentit de la marxa del carrer de Casa Nova...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Hemos finalizado el Orden del Día, falta un punto que es el de “Precs i Preguntes”,
si hi ha precs i preguntes, per part de la CUP.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, a nosaltres ens agradaria deixar constància, en relació als comentaris d’un dels
representants de Ciutadans i de l’Alcaldessa, ens agradaria traslladar, avui, en el
Ple d’avui, ens agradaria traslladar el nostre rebuig a certes afirmacions posant en
dubte la feina que fem o deixem de fer des del grup de la Candidatura d’Unitat
Popular-Poble Actiu de l'Hospitalet, i agrairíem que també l’Alcaldessa vetlli pel
respecte de tots els grups del Consistori, evitant comentaris com: “jo suposo que
s’hauran llegit les mocions, tot i que són masses i potser...”, podem no compartir el
diagnòstic o les propostes sobre un tema de ciutat, però no acceptarem mai que
ens manquin el respecte. Nosaltres fem tota la feina que podem sense assessors a
sou de l’ajuntament i amb un sol regidor a meitat de preu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, queda recollida la seva intervenció, però també li diré que té la pell molt
fina. Si hi ha algun altre grup, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo respecte al moment en el que he tingut que contestar una moció en la que m’he
posicionat en contra i al públic assistent no li agradava, la qual cosa és respectable,
sí que el que demano, per part de la Presidència, és que de la mateixa manera que
jo he hagut de parar la meva intervenció i no he pogut explicar el què, cosa que per
mi és greu, perquè jo crec que sempre respecto les posicions i tot el que pensa i diu
la gent, expressat lliurament, i a mi no se m’ha permès i ha hagut alguna altra
situació, també he vist aquí una sèrie de cartells que jo crec que..., no em diguin
que tinc la pell molt fina, perquè les coses es poden expressar de moltes maneres,
però portar cartells en els que posin retallar, i permetre que aquests cartells estiguin
públicament a la sala de Plens, que posin que retallar en sanitat és assassinar,
perquè això ho posava, penso que no ha d’estar permès en un Ple, les coses es
poden parlar, jo, torno a repetir, vull dir, estic obert a escoltar, escolto, puc parlar i
puc opinar i, per tant, la meva opinió és tan respectable com la dels demés, sempre
dintre de l’educació, sense cridar-se i sense impedir que la gent, democràticament,
pugui exposar el que pensa, vull dir, no pretenc que tothom pensi el que nosaltres
pensem, ni jo penso seguir el que els altres pensen, però sí que crec que en
democràcia, que és el que se suposa que la gent demana en aquests casos, es
pugui lliurament dir les coses i no haguem de veure certes situacions en les quals jo
no puc parlar i he de veure rètols de coses que poso en tela de judici. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algú més? Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, este grupo municipal ha tenido noticias que desde el ayuntamiento se ha
denegado gran parte de la mayoría de las peticiones que ha hecho la Asociación de
Vecinos Independientes de Bellvitge, la AVIB, y pese a que hay otras entidades
similares en el mismo barrio, tienen local y además están inscritas en el registro de
entidades.
Por todo ello, desde este grupo municipal, pero entiendo que la gran mayoría de
partidos de la oposición son sensibles a esta asociación y, por tanto, comparten las
preguntas que voy a realizar, en el sentido de cuál es motivo por el cual se deniega
un local para las reuniones y las actividades a la Asociación de Vecinos
Independientes de Bellvitge y cuáles son los criterios por los cuales se otorga o no
ese local a las entidades.
Dos, por qué sistemáticamente no son convocados por parte de la regidoría del
distrito VI y el ayuntamiento, a todas las reuniones que se realizan y a los actos que
se organizan con las entidades del barrio.
Tres, cuál es el criterio por el cual se deniega cualquier solicitud que realiza esta
asociación, por parte de los vecinos, para realizar actividades como puede ser el
mercadillo solidario o los talleres de pulseras, entre otras muchas cosas.
Y cuatro, por qué no le llega la correspondencia que este ayuntamiento envía a las
entidades, como por ejemplo puede ser el orden del día del Pleno o otras muchas
comunicaciones que se envían desde aquí.
Por tanto, queremos saber cuáles son los motivos por los cuales sistemáticamente
esta asociación está siendo marginada. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Queríamos saber qué tipo de intervenciones que algunos vecinos han comentado,
problemas de convivencia históricamente con el local de “La República de Allí”, en
Rosalía de Castro 92, yo transmití a una concejal un comentario sobre vecinos,
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sobre problemas que allí ha habido, que continúan habiendo y parece intuyen que
siguen habiendo, pues qué tipo de intervenciones se pueden hacer al respecto.
Y luego también que se aclare, entiendo que al conjunto de grupos, la situación
dada que han informado también trabajadores de guardia urbana, sobre una
descoordinación que ha habido entre mossos y guardia urbana en una acción en
los bloques de La Florida. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, per part de Ciutadans.
SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, presento tres ruegos aquí en Pleno. En relación al parque de San José, desde
Ciudadanos presentamos dos ruegos al actual gobierno municipal, en primer lugar,
aquí en Pleno municipal aprobamos la instalación de toldos en los parques, para
proteger del sol a los niños, sobretodo en períodos estivales. Como podemos
comprobar en esta foto, los toldos instalados en el parque de San José no son los
adecuados, ya que no cumplen su objetivo de hacer sombra en el parque, si no lo
pueden ver bien, les recomiendo visitar el parque y conocer la situación en persona,
entrevistarse con los padres afectados, como yo sí que he hecho, y tomar nota de
sus demandas. Visto que estos toldos no cumplen su objetivo, tal y como nos dicen
los propios padres que sí que llevan a los niños allí, les rogaríamos estudiar con
más cautela las políticas públicas que este gobierno realiza, ya que las pagamos
entre todos y vemos como en este caso no cumplen con su objetivo principal.
Desde Ciudadanos, miren, preferimos esperar un poco más, pero hacer las cosas
bien, antes que hacerlas deprisa y mal. Y en segundo lugar, pedimos al actual
gobierno municipal la instalación de unos toldos que sí que cumplan con este
objetivo de hacer sombra adecuada para los niños.
El segundo ruego que Ciudadanos queremos hacer respecto al parque de San
José, es el siguiente: hace pocos días conocimos que un niño del barrio sufrió un
accidente por estas porterías que aquí les enseño, no ha sido el único niño que ha
tenido un accidente en estas porterías. Como pueden ver, y no soy un experto,
estas porterías no cumplen los mínimos de seguridad, tanto por sus bordes, como
por su altura. También hemos conocido recientemente que este gobierno ha
retirado dichas porterías, una vez que ya hemos tenido que lamentar niños
accidentados. Es por ello que desde Ciudadanos pedimos a este gobierno de nuevo
que tome nota de las demandas y escuche a los vecinos, tal y como he hecho yo.
Me falta uno…

SRA. ALCALDESSA
Bueno, haga una cosa…, qué quiere que le diga, no sé cómo decirle ¿me entiende?
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Ante la situación de las porterías, pedimos que actúe antes de estos imprevistos y
sobre todo si estos imprevistos ya han sido avisados por parte de los vecinos y no
una vez que ya ha ocurrido el accidente, lamentarse es tarde.

SRA. ALCALDESSA
Vamos al tercero.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Y el tercer ruego trata sobre el Instituto Torras y Bages de Can Serra, quería hacer
aquí un ruego al gobierno municipal, ya que desde Ciudadanos consideramos que
el paso de peatones de este Instituto no está totalmente señalizado, tal y como
muestra la fotografía, acorde con su importancia, ya que es uno de los pasos de
peatones…

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale, ya nos hemos enterado Sr. Martín, de los tres ruegos, a ver, se ha
alargado un poquito más en el tiempo de lo que tocaba, pero ha quedado claro. A
ver, el Sr. Castro me pedía la palabra.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, rápidamente, le contestaremos por escrito, en todo caso quería repartir, para no
dejar sombra de duda, el certificado de seguridad y de homologación de esas
porterías, porque no es el primer grupo político que se dirige a esta regidoría con
esta cuestión, si es tan amable, por favor, de distribuir entre los grupos la
certificación de homologación, no hay nada instalado en ninguno de los 138
espacios de juegos infantiles de la ciudad que no esté certificado, homologado y
revisado, lo digo porque a veces tendemos a generalizar.
Sobre el tema de las reuniones, efectivamente usted se ha reunido con esas
familias, nosotros también, lamentamos el incidente y especialmente la semana
pasada tuvimos una reunión con esas familias, con una comisión de seguimiento
que hay para el parc de la Serp, que incorpora tanto a vecinos como a miembros de
la Asociación de Vecinos de San Josep, y con ellos, en tercera reunión ya, se
acordó, antes del accidente, que retiraríamos las porterías, las llevaríamos a la
empresa para intentar cambiar una parte del elemento y a continuación, si la
empresa certificaba con homologación que era correcta, la volveríamos a instalar,
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sino no la instalaremos. Pero en cualquier caso, insisto, hemos hecho tres
reuniones. Perdone, ahora no es cuestión de opinar sobre lo que es peligroso o no
y está instalado en muchos otros parques públicos.
Sobre el tema de los toldos, simplemente aclarar, lo que se ha hecho es una prueba
piloto, esta semana, y ya se ha anunciado así a las familias y también a la
asociación de vecinos, se retira, coincidiendo con el cambio horario, la prueba piloto
de los toldos, se ha tomado buena nota del nivel de sombra que ejerce cada una de
las piezas, eso es una prueba piloto, se ha explicado a los vecinos, se ha explicado
a la asociación de vecinos, y con el nuevo cambio horario en primavera, se
instalaran, no esos, sino todos los necesarios para generar una sombra más o
menos razonable, razonable, porque es muy difícil evitar la insolación, porque en
ese parque tenemos una plataforma de hormigón donde no podemos clavar ningún
mástil en el centro, que permita poner unas velas con una inclinación que dé más
sombra. Muchas gracias.
SRA. ALCALDESSA
A ver, respecto a las dos preguntas, serán contestadas por escrito a la Sra.
Esplugas y al Sr. Nieto, y respecto al tercer ruego, tomamos nota, y a los dos
ruegos que han formulado el representante de la CUP-PA y el Sr. Monrós, también
tomamos buena nota.
Se levanta la sesión, lo siento, pero el reglamento…

S’escolten veus entre el públic.

Bien, perdonad, perdonad, a ver, si me permites, se levanta la sesión, el Pleno ha
finalizado, si usted ahora quiere hablar con todos nosotros, estamos dispuestos a
escucharle, pero el Pleno formalmente se levanta. Muchas gracias.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-set
d'octubre de dos mil quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple, Accidental
Per Delegació Decret 8047/2015, de 19 d’octubre

Núria Marín i Martínez

M. Dolores Quirós Brito

